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Organizações de Base do Içana e Aiari 

Usando como eixo de análise a atuação da Oibi e da Acira e tendo como 

contraponto as recém-criadas Onere, Aibri (Associação Indígena do Baixo Rio Içana) 

e Oicai, estabeleceremos uma correlação entre os dados até aqui descritos e a ação 

política delas também na realidade mais ampla do Alto Rio Negro. A análise será 

perpassada pela clivagem entre católicos e evangélicos, porque é impossível falar 

das relações intercomunais nessa região sem se referir às tensões entre esses dois 

tipos de práticas religiosas, que ordenam e dividem o mundo dos informantes e que 

seguem os trilhos a partir dos quais se pensam as relações de afinidade e alteridade. 

Pode-se dizer que existe ação política quando identificamos a 

movimentação de atores e instituições em busca de construir objetivos comuns 

(Kushinir & Carneiro, 1999). Neste sentido, as Organizações Indígenas se aglutinam 

em torno de dois tipos de objetivos comuns: um voltado para a intervenção no 

mundo não - indígena, ou seja, nas instituições de saúde, de educação, de 

desenvolvimento agrícola, de política partidária, na Funai e mesmo na Foirn : 50 O 

segundo tipo de objetivo é voltado para as aldeias, espaços em que os líderes de 

organizações indígenas de base constroem alianças com os chefes locais e buscam 

ampliar sua legitimidade para a consecução dos projetos partilhados, em parte 

selecionados pela diretoria da entidade e em parte definidos a partir de pressões e 

demandas dos capitães e seus liderados. 

Tal situação pode ser exemplificada com a fundação da principal 

Organização de Base da área baniwa, a Oibi. Antes dela os capitães fizeram, no 

final da déc
0

ada de 80, várias tentativas de negociação com a empresa mineradora 

que invadira seu território. Os fracassos evidenciaram a fragilidade de suas 

estratégias para lidar com os complexos interesses de mineração, redundando em 

acirramento de conflitos internos e na formalização de acordos lesivos aos interesses 

indígenas. O problema evoluiu para um conflito armado, no qual os índios 

danificaram equipamentos e expulsaram os empregados da mineradora de seu 

território; em represália, diversos deles foram presos. O episódio tornou clara a 

necessidade de criação de entidades especializadas em entabular negociações com 
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as instituições e grupos econômicos não-indígenas, propiciando, na década de 90, 

a proliferação das Organizações de Base que hoje atuam na região. 

As lembranças de informantes mais velhos que participaram da assembléia 

de fundação da Oibi em 1992 mostram um processo consciente e deliberado de 

construção de alianças políticas dos sibs em torno da nova entidade; a ela foi 

outorgada a missão de costurar uma aliança sólida entre sibs católicos e evangélicos, 

congregando as facções políticas mais importantes, aglutinando-as em torno de 

um projeto político comum, fundado nas propostas do movimento indígena, mas 

atendendo às peculiaridades da organização política local. 

Da primeira diretoria ficaram de fora as comunidades que apoiavam o 

garimpo e que se posicionavam contra a fundação da entidade, feita sob os auspícios 

de capitães contrários à presença garimpeira. Em termos frátricos a eleição encobria 

um confronto político entre Hohodene e Walipere, vencido pelos últimos, que 

obtiveram - e mantêm até hoje - o controle da entidade. A influência dos capitães 

da fratria Walipere, que tinham participado da movimentação recente contra o 

garimpo foi decisiva para o resultado final do processo político em curso. 

A composição da primeira diretoria girou num limitado universo de 

escolha, o das pessoas com uma adequada posição na hierarquia dos sibs e a 

escolaridade necessária para dirigir uma entidade que operava nos moldes das 

instituições de branco . As opções eram ainda mais restritas entre os evangélicos, 

cuja recusa em enviar os filhos para as missões católicas limitava muito o número 

de jovens que tivessem cursado além da 4ll série do ensino fundamental, o limite 

do ensino regular ministrado nas escolas disponíveis nas comunidades. 

Retomando a idéia de Riviere (1984) de "economia política das pessoas", 

pode-se dizer que indivíduos qualificados para exercer funções modernizantes são 

até hoje bens escassos e valorizados na sociedade baniwa. A disputa dos capitães 

pelo controle desses personagens mostra que os mesmos buscam, por essa via, 

garantir interveniência sobre a vida política comunal. 

Legitimidade 

Smith (1987a), estudando Organizações Indígenas no Peru, estabeleceu 

uma série de parâmetros ligados à legitimidade, autonomia e identidade de 

entidades indígenas que atuam naquele país. O autor questiona quem escolhe e 

como são escolhidas as lideranças indígenas e se sua legitimidade é fundada nas 

relações tradicionais de poder ou por critérios oriundos da situação colonial. 

A investigação no Içana demonstra que, na escolha de agentes indígenas 

de saúde e de lideranças de Organização, os critérios oriundos das relações de 

contato interétnico são importantes, mas não conferem à liderança uma completa 



autonomia e independência das chefias de aldeia; ela recebe uma delegação instável 
e provisória, cuja legitimidade pode ser rapidamente contestada. O que se observa 
aqui é a construção de um tipo de identidade política, que, não sendo centrada 
exclusivamente na tradição, promove uma manipulação no capital simbólico 51 

detido por alguns membros do grupo e permite um reencontro e um reforço da 
'comunidade étnica' que busca se apropriar e utilizar, para seus próprios fins, dos 
saberes ligados à dinâmica do contato. 

Na área baniwa, a base de legitimidade que garante a sustentação política 
dos mediadores do contato interétnico deve ser buscada a partir da interseção entre 
o domínio dos saberes do mundo do branco e os atributos adequados ao exercício 
das funções da chefia de aldeia. A educação formal é um requisito básico ao trabalho 
da liderança, mas não é condição suficiente para legitimá-la. Critérios como posição 
hierárquica do sib de origem, respeito às regras de boa convivência social, habilidade 
de falar em público, capacidade de convencimento e/ou de prender a atenção de 
uma platéia, esforço pessoal, autodisciplina e o respeito aos valores morais enfatizado 
na cultura baniwa são tão ou mais importantes que a escolaridade na aceitação de 
uma liderança, o que confere um caráter endo-referido à sua legitimação. 

O modelo de Organização Indígena foi construído historicamente a partir 
da apropriação de formas institucionais não-indígenas, cujas características foram 
sendo ressignificadas por seus praticantes ao longo do processo de incorporação. 
Porém, as relações políticas estabelecidas por elas obedecem também a um padrão 
típico de sociedades sem um poder central de Estado, nas quais a chave da 
organização política tem que ser buscada no parentesco; neste, o princípio de 
segmentação permanente gera tensões e disputas internas, por meio das quais os 
diferentes grupos que formam a sociedade buscam o equilíbrio. 

Segundo Wright (1981), as fratrias são elementos de grande importância 
na organização do mundo baniwa, pois através delas se regulamenta o direito de 
exploração das riquezas naturais do território, as regras de exogamia e os saberes 
rituais que garantem a reprodução das relações sociais. Em função das interações 
dinâmicas entre seus elementos constitutivos, a sociedade oscila entre a 
'hierarquia', cujo campo principal de expressão é a interação intra e inter sibs, e 
'igualitaris'mo', que se expressa na relação entre as fratrias, campo onde se 
evidenciam mais abertamente as disputas e a competitividade. As interações 
políticas entre sibs e fratrias são cruciais para a compreensão da legitimidade e 
representatividade das associações indígenas. 

O trabalho dessas agremiações recobre a distribuição territorial frátrica, 
podendo receber apoio e/ou oposição dos sibs que compõem sua base. No Alto Rio 
Negro, as relações consideradas como mais legítimas e estáveis são aquelas travadas 
entre consangüíneos; tal como na guerra, a aliança entre Organizações que 
representam grupos frátricos diferentes tende a ocorrer apenas quando há 
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necessidade de enfrentamento de inimigos externos, como os brancos ou entidades 

representativas de outros povos indígenas. 

A educação formal 52 auxilia no aprendizado das atividades políticas 

advindas do contato e é sem dúvida o mais importante dentre os critérios 

legitimadores não-oriundos do mundo baniwa, conforme se pode observar no 

depoimento a seguir : 

Quando a gente fazia a assembléia, não tinha também uma pessoa inteligente, 

de estudo mais ou menos. Aqui no Rio Içana tem pouca pessoa que tenha 

estudo de 1° grau e de ê' grau, só tem de 4ª ou 5" série malmente . Então, nesse 

ponto aí não dava pra gente eleger um da gente Já porque Já, na Federação, 

precisa de uma pessoa que entende pouco as coisas, que entende palavra, 

português mais ou menos, que entende ouvir as palavras dos brancos , que 

sabe escrever melhor um pouquinho ... mas já passou esse tempo, apareceu 

esse já novato , o moço daqui do Rio Içana, que teve já a 8' série, então já dava 

pra gente eleger um da gente; foi aí que nós encaminhamos, podemos dizer, 

empurramos ele pra frente ... antes não dava porque a maioria da gente não 

tinha estudo ... (R. P., vice-capitão Dzawena1) 

Se por um lado os capitães reconhecem a necessidade de eleger 

representantes com escolaridade suficiente para aprender a lidar com os complexos 

problemas da política indígena e indigenista, por outro, não estão dispostos a abrir 

mão de sua autoridade em favor de jovens, capacitados ou não, para lidar com os 

saberes dos brancos. Ao contrário , o que se observa é que as habilitações obtidas 

pelos jovens, seja no campo da saúde, da educação ou da política indígena, têm sido 

utilizadas como instrumento de reforço ao poderio dos capitães, para reafirmar sua 

própria importância não apenas entre os co-residentes, ou entre os afins nos rios 

vizinhos, mas também entre os outros grupos étnicos do Uaupés, Tiquié e Rio Negro. 

Se tomarmos o agente de saúde como um exemplo desta situação, pode

se ver que este personagem é hoje, no Içana, um dos elos de uma corrente de 

relações familiares, em cujo núcleo central está o capitão. Este, por sua vez, articula 

uma rede de alianças entre parentes e opera como uma 'máquina' de captação de 

recursos de subsistência e sobretudo bens industrializados; sua maior ou menor 

capacidade de obtê-los se reflete no poder que pode exercer no seu grupo de 

influência. Quando tem vários filhos, procura distribuí-los em diversos papéis que 

possam reforçar seu prestígio e importância . Assim, encontramos capitães com 

filhos soldados, agente de saúde, professor etc.; em geral, as duas últimas profissões 

são desempenhadas pelos mais novos, que puderam estudar um pouco mais, através 

do esforço conjugado do pai e irmãos mais velhos, para custear os estudos fora da 

aldeia. Nesse contexto, o trabalho do agente é concebido por ele mesmo, e pelo 

próprio capitão, como um meio de sustentação do poder político do pai, tio ou avô. 



Ao contrário do que parece à primeira vista, o exercício destas funções 'modernas' 

não significa trilhar um caminho rumo à individualização, mas tende a reforçar as 

relações aldeãs de poder; dispor de um agente de saúde na comunidade é sem 

dúvida um privilégio, e os capitães o guardam ciosamente. 

No requisito da hierarquia dos sibs contam, simultaneamente, a posição 

hierárquica do sib de origem da liderança e a posição de senioridade de seus 

ascendentes. As relações de senioridade não ocorrem apenas entre os sibs, mas 

também se expressam dentro deles, atingindo famílias e indivíduos, sendo herdadas 

a partir da ordem cronológica de nascimento de seus ascendentes diretos (pai e 

avô) em relação a outros homens de suas gerações e atualizada na geração de ego, 

a partir da ordem cronológica de nascimento de ego e de seus irmãos, no interior 

de sua família nuclear. Tomando como exemplo as famílias da aldeia Tucumã Rupita, 

no Içana, é possível observar que nela existem cinco famílias classificadas entre si 

em uma ordem hierárquica, tradicionalmente estabelecida. 

Segundo os relatos coletados, o chefe da família considerada 'mais velha' 

tem a prioridade na ocupação dos postos disponíveis na comunidade; na ausência 

de membros da primeira família na hierarquia, a prioridade na ocupação de cargos 

passa para a família seguinte, e assim por diante. A pesquisa de campo demonstrou 

que o papel de capitão e o cargo de agente de saúde estavam sendo ocupados por 

membros da família mais prestigiada residente na aldeia, mas a direção da 

Organização de Base (Oibi) era controlada por membros da penúltima família na 

hierarquia da aldeia. 

As razões para essa aparente disparidade podem ser buscadas na 

singularidade do momento político. Na época da fundação da Oibi, as famílias 

mais prestigiadas de Tucumã não dispunham de representantes qualificados para 

dirigir a entidade, já que nenhum de seus membros detinha a escolaridade 

necessária para a tarefa . O primeiro presidente eleito ocupava um lugar de 'mais 

novo' quando comparado a outras famílias de Tucumã; esse fato, porém, tinha 

mais importância no plano interno da aldeia, pois no âmbito interlocal a filiação a 

um sib prestigiado adquire maior relevância e o presidente eleito pertencia a um 

sib considerado adequado para o desempenho de funções políticas na sociedade 

baniwa. Após a primeira eleição, o status adquirido com o bom desempenho à 

frente da entidade relativizou mais ainda as influências decorrentes de sua posição 

na hierarquia social. 

Em resumo, a posição ocupada por nascimento na hierarquia do 

parentesco é importante, mas também não é o único fator de peso na definição de 

quem ocupa cargos, e em que seqüência, no mundo baniwa . A norma social orienta 

e regula as posições na hierarquia social, mas não obriga a uma obediência inflexível; 

não sendo prescritiva, a regra deve se curvar às conjunturas e às exigências da 

realidade (Sahlins, 1988). 
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Apesar disso, é perceptível o esforço das lideranças indígenas para obter 
um equilíbrio na distribuição de cargos entre as famílias, de acordo com sua posição 
na hierarquia da sociedade. Habitualmente a distribuição de cargos procura 
contemplar, de forma relativamente equânime, os membros do sexo masculino de 
todas as famílias, evitando (ou limitando) as disputas e conflitos daí decorrentes . 

A observação participante de assembléias ta ,mbém pode ilustrar a 
concepção hierárquica subjacente às atividades do movimento indígena. No início 
do evento, o ritual de apresentação dos participantes é feito segundo a ordem de 
senioridade dos presentes: primeiro se apresentam os capitães que formam a base 
política da entidade; um deles, com freqüência um dos mais idosos e prestigiados, 
fala em nome do grupo, e seu discurso já expressa algo dos pontos mais importantes 
que devem ser discutidos na assembléia; não são incomuns os entendimentos 
antecipados entre a diretoria da entidade e os líderes idosos de sua confiança, 
costurando um acordo prévio, capaz de viabilizar as propostas encaminhadas pela 
direção da Organização. 

A ordem de fala durante o evento pode variar segundo a dinâmica do 
evento, mas a forma de enunciação do discurso segue a mesma lógica dos falares 
dos capitães; quem fala em nome do grupo costuma ser um membro de sib 
prestigiado, preferencialmente de maior idade cronológica . Num espaço social 
minuciosamente esquadrinhado, nenhum dos presentes deixa de ser apresentado, 
identificado e classificado na hierarquia dos papéis desempenhados na assembléia ; 
os pronunciamentos feitos ao longo dela obedecem à ordem de precedência da 
senioridade. Em geral, os mais jovens e/ou menos prestigiados esperam o que os 
discursos dos velhos se esgotem para se pronunciar. 

As oportunidades e as seqüências de fala são ritualizadas, de modo que 
existem falas enunciadas pelos velhos para os seus iguais, outras produzidas por 
eles, mas dirigidas aos jovens, às autoridades presentes ou à direção da Organização 
Indígena . Os tempos e formas de fala são demarcados para enfatizar cada papel 
social que está sendo desempenhado e explicitado pela enunciação do discurso. 
As falas dos jovens, por sua vez, costumam ser dirigidas aos membros de sua 
categoria social; nunca pudemos observar falantes jovens se dirigindo aos velhos 
presentes nas reuniões, exceto nos momentos de avaliação e de apresentação, a 
menos que o jovem seja, por exemplo, presidente da entidade ou coordenador de 
uma atividade de grupo, posição que o obriga a dirigir a palavra a todos os presentes. 
Via de regra, não se observam tumultos, nem manifestações de impaciência, 
impolidez ou disputas abertas pelo controle da palavra . Nas assembléias baniwa, 
todos se esforçam por aparentar calma, paciência e tranqüilidade na espera do 
momento certo para fazer suas intervenções; esta capacidade de autocontrole parece 
decorrer da intensa disciplina física e mental requerida na socialização dos membros 
masculinos do grupo, e está ligada às estratégias de prevenção do Manhene. 



A disposição física dos presentes segue uma ordem inversa: a diretoria 
se posta habitualmente à frente da platéia; os primeiros lugares na fila de assentos 
são ocupados pelos jovens escolarizados cuja função é registrar os eventos da 
assembléia; cada capitão costuma trazer ou enviar como representante um jovem 
parente escolarizado, capaz de preservar uma memória escrita das decisões da 
assembléia para que eles possam cobrar futuramente da diretoria os 
encaminhamentos combinados na reunião. Nos assentos do fundo ficam os capitães, 
ostentando um aparente desinteresse, mas de fato acompanhando atentamente 
o desenrolar das atividades, intervindo quando lhes interessa, quando são 
diretamente consultados pela diretoria ou no momento de tomada de decisão. 
Quando existem mulheres na assembléia, elas costumam ocupar os assentos do 
fundo, no lado direito do salão, numa disposição similar à que ocupam no salão 
de conferências. Essa disposição fixa dos participantes visa propiciar aos capitães 
o controle da participação dos jovens, pois ficando no fundo do salão os mais 
velhos conseguem acompanhar tudo o que ocorre no ambiente e verificar se a 
escrita está sendo feita a contento ou se os encarregados dela se distraem em 
conversas paralelas . 

Em resumo, a ordem inicial de fala expressa o prestígio atribuído a cada 
subgrupo presente, e a disposição espacial dos assentos demonstra que a retaguarda 
é o espaço de poder de onde os velhos encaminham seus jovens representantes 
para a ação concreta na assembléia, fazendo um controle estrito sobre eles e 
intervindo apenas nos momentos decisivos, numa lógica interna de organização 
que mimetiza a interação de gerações nos antigos raids guerreiros. A diretoria da 
entidade tem um perfeito conhecimento dessas disposições subjacentes, pois seus 
esforços de convencimento e negociação são direcionados especificamente para o 
fundo do salão, onde serão tomadas as decisões-chave do evento. 

A convivência cotidiana no mundo baniwa desperta a inquietante sensação 
de que ali todos têm um lugar definido na sociedade e de qU:e todos 'sabem qual é 
o seu lugar' no mosaico caprichoso da hierarquia que ordena a vida social. É uma 
sensação enganosa, pois as transgressões e subversões do modelo ideal de 
comportamento são facilmente observáveis e os membros da sociedade se esforçam 
ativamente ·para limitar as oportunidades de disputas e confrontos, por meio do 
uso dessas estratégias de enquadramento e segmentação detalhada dos papéis 
sociais a serem desempenhados pelo indivíduo. Nas assembléias, reuniões e 
encontros religiosos, como as Conferências evangélicas, é possível observar a 
materialização dessa busca obsessiva da ordem e da classificação dos papéis sociais: 
no salão de eventos existem lugares definidos para serem ocupados por homens, 
mulheres, jovens, velhos, pessoas de maior e de menor prestígio; os locais de 
tomar banho, lavar roupa e de defecar também são rigidamente demarcados para 
cada sexo, sendo alvo de atenta fiscalização dos organizadores do evento. A 
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diferenciação espacial de lugares e assentos materializa a distribuição hierarquizada 

das pessoas pelos diferentes nichos de poder contidos no espaço de reunião. 

O espaço de poder configurado em torno da Organização Indígena está 

diretamente ligado à construção de um campo de conhecimento oriundo dos saberes 

e técnicas dos brancos, mas ainda está a serviço dos poderes dos velhos. As assembléias 

indígenas são momentos privilegiados de aprendizado do saberes não-indígenas; 

devido aos assuntos tratados, invariavelmente surgem idéias e conceitos 

desconhecidos por muitos dos presentes; tais temas podem variar desde coisas simples, 

como um algarismo romano que surge no título VII Assembléia anual da Oibi, até 

discussões complexas como a regulamentação do direito à exploração mineral presente 

na proposta de Estatuto do Índio, que hoje tramita no Congresso Nacional. 

A influência hierárquica dos sibs na vida cotidiana não é consensual na 

literatura sobre os Baniwa; Journet (1995) afirma que ela tem expressão apenas 

ritual. A diferença com os dados encontrados nessa pesquisa talvez se deva ao tipo 

de análise feita. Se observarmos a questão a partir da ótica da vida da aldeia, 

marcada pelo ideal autárquico e pelo relativo igualitarismo nos modos de viver, 

não se observam formas evidentes de expressão dessas posições hierárquicas; ou 

seja, pertencer a um sib socialmente mais valorizado não gera mudança significativa 

na vida cotidiana e nas relações travadas entre as comunidades. O problema se 

evidencia quando olhado a partir da dinâmica desencadeada pelas relações de 

contato interétnico, particularmente aquelas travadas pelas Organizações Indígenas, 

que demandam a escolha de representantes de comunidades, habitantes de calhas 

de rio ou de grupo étnico, para atuar no conjunto de cargos e eventos que se geram 

a partir das atividades etnopolíticas. 

Antes da consolidação do movimento indígena, as relações políticas entre 

as aldeias se orientavam principalmente pelas alianças de casamento e/ou 

consangüinidade e religiosidade. A entrada dos Baniwa no movimento gerou a 

necessidade de decidir 'quem nos representa' fora da área indígena e de definir 

critérios de orientação dessa escolha; com freqüência lhes é solicitado que elejam ou 

designem representantes para comparecer a reuniões, assembléias, negociar com 

autoridades não-indígenas, compor comitês, conselhos etc. A ocorrência de tais 

espaços de poder, anteriormente inexistentes, institui uma aliança 'Baniwa', um 

tipo de identidade genérica para representar um grupo muito amplo de sibse fratrias, 

relativizando a diferença constitutiva das identidades locais. Como resposta a este 

novo desafio, observa-se uma revitalização da hierarquia de sibs, tomada como um 

dos fatores de avaliação/definição de escolha de representantes e visando à obtenção 

de consensos capazes de contemplar os interesses e disputas dos grupos faccionais. 

Diante das novas necessidades de decidir 'quem nos representa', 

estabelecem-se parâmetros que orientem tais decisões, e a posição hierárquica no 

sistema ciânico é um dos critérios que transcende às rivalidades grupais. Igualmente 



se procede a uma revitalização da idéia de chefia como 'aquele que nos precede', 

a 'nossa cabeça', que toma a iniciativa nos processos sociais, favorecendo a escolha de 

representantes que pertençam a sibs prestigiados, identificados como produtores 

de chefes, responsáveis pelo encaminhamento de decisões. Talvez essa variável 

possa explicar também a inoperância de algumas organizações cujos presidentes 

são omissos ou despreparados para o exercício do cargo; nestas situações, mesmo 

na existência de outros membros qualificados e motivados na diretoria, observa-se 

uma tendência dos diretores se manterem em compasso de espera das decisões e 
iniciativas do 'cabeça' da Organização. 

Ao se orientar pela consangüinidade e pelo controle das gerações mais 

jovens, o trabalho das Organizações Indígenas promove uma revigoração da 

etnicidade, sendo assimilado ao eixo vertical da sociedade baniwa, no qual se dá a 

reprodução das genealogias e a sucessão de gerações (Wright, 1981). Como estes 

elementos proporcionam um marco de orientação da relação líder-seguidor, a 

ocupação de cargos políticos por pessoas muito jovens, ocorrência comum na direção 

das Organizações de Base, subentende um certo grau de incoerência lógica que 

onera sua credibilidade com os mais velhos. 

No eixo horizontal, representado pelas relações estabelecidas entre fratrias 
e aldeias geograficamente mais distantes entre si, distribuídas em microterritórios 

políticos situados entre o Alto e Baixo Içana e Aiari, o relacionamento costuma ser 

marcado pelas tentativas de reciprocidade negativa, como é comum entre afins. 

No âmbito da afinidade, o eixo de relações se dá entre sogro-genro-cunhado, 

respeitando também a precedência das gerações mais velhas sobre as gerações 

mais novas, ainda que não-consangüíneas. 

As injunções da consangüinidade e da afinidade influenciam na eficácia 
social das Organizações Indígenas, que conseguem atuar de forma mais eficiente 

quando fundem seus rumos às matrizes demarcadas pelas interações hierárquicas 

de sibs, à sua distribuição territorial e às noções de senioridade estabelecidas para 
os membros de cada geração. 

Trabalhando com os Amuesha, Granero (1994) percebe que naquele povo 

as relações entre irmãos não estão regidas por nenhuma forma de classificação 

hierárquica e por isso são relações mais expostas a conflitos e disputas . A noção 

rionegrina de irmão mais velho e irmão mais novo limita a possibilidade deste tipo 

de disputa, pois também estas relações estão regulamentadas na hierarquia 

generalizada; desse modo, as Organizações cujas bases são formadas apenas por 

consangüíneos podem, potencialmente, contar com mais apoio que aquelas 

formadas por grupos de cunhados. A hierarquia não resolve em si mesma o conflito, 

mas ameniza o potencial disruptivo de interações cotidianas, minadas por disputas. 

Nas relações de afinidade existem campos não regulamentados pela 

hierarquia e o igualitarismo das relações frátricas produz um campo fértil para 
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controvérsias; então , quando a área de abrangência política de uma Organização a 
obriga a lidar também com relações travadas entre fratrias diferentes, sua capacidade 
operativa tende a ser permeada pela desconfiança que permeia as interações entre 
afins; como a liderança tem de pertencer obrigatoriamente a um dos pólos desta 
relação, os eventuais conflitos produzem reflexos na sua credibilidade . 

A variáveis como esta se ligam a disciplina, o respeito às regras morais, a 
capacidade de trabalho e o conhecimento da Bíblia, também muito importantes · 
para os evangélicos na constituição dos critérios de legitimação das lideranças. O 
cumprimento dos valores morais priorizados na cultura baniwa pode não ser 
determinante para eleger um dirigente, mas é suficiente para inviabilizar o seu 
trabalho se, ao longo do mandato, ele demonstrar um comportamento incompatível 
com aquele considerado desejável. Os critérios de validação da legitimidade de 
uma liderança se ordenam na forma de 'status atribuído' - aquele que o indivíduo 
obtém a partir de sua posição de nascimento na estrutura social - e de 'status 
adquirido ' - aquele que ele atinge através de seu próprio esforço e trabalho pessoal. 
A legitimidade resulta de uma distribuição equilibrada de requisitos de ambos os 
tipos (Kushinir, 1999). 

Não há diferença essencial no que é cobrado da chefia de aldeia e das 
lideranças de Organização lndígeda a quem são igualmente atribuídas funções de 
mediação, negociação e prevenção de conflitos e confrontos diretos no exercício 
de suas funções . De modo análogo lhes é censurada a liberação de paixões e 
hostilidade no seu meio social; a liderança deve obedecer à lógica da likoada e 
evitar que a própria violência ou a dos outros se espalhe no meio social. Nas formas 
de entendimento baniwa da realidade, os grupos que partilham relações de 
consangüinidade formam um todo indiviso, e a ameaça a um de seus membros 
pode facilmente atingir o restante do conjunto. Cada indivíduo tem a 
responsabilidade de autolimitar sua própria agressividade e de monitorar as 
manifestações hostis no conjunto do corpo social; o não-cumprimento desta 
obrigação pode redundar num retorno, sob a forma de infortúnio e doença, capaz 
de atingir qualquer membro do grupo de consangüíneos. 

Representatividade 

A Organização Indígena ocupa uma condição ambígua no mundo 
indígena, por ser um privilegiado veículo de captação de bens e prestação de 
serviços, oriundos principalmente dos poderes de Estado, e por se caracterizar 
como uma instituição sem equivalente nas formas habituais de organização social 
de sua cultura de origem . Gera-se, então, o risco permanente de autonomização 
da entidade e de sua transformação em uma burocracia indígena, que atue como 



um fim em si mesma, fora do alcance e controle das estruturas políticas que 

propiciaram sua existência. 

Faz-se necessário se interrogar sobre os mecanismos de controle, acessíveis 
' às forças comunais, da atuação da Organização Indígena e sobre que meios elas 

dispõem (ou não dispõem) para coagir lideranças a agir de acordo com os interesses 

dos grupos de poder a quem se propõem representar. O primeiro passo é 

problematizar as formas de representatividade exercida por lideranças que provêm 

de sociedades que não partilham a idéia de democracia representativa tipo grega. 

Aqui a noção de representatividade é radicalmente diferente da maneira como o 

termo é entendido no mundo ocidental; a idéia de delegação de autoridade e poder 

de decidir pelos representados é estranha à sua lógica interna. O chefe político 

indígena não costuma receber uma delegação de autoridade com alcance suficiente 

para tomar decisões que lhe confiram poder de intervir e mudar a realidade social de 

seus liderados e nem de garantir que suas decisões e acordos sejam cumpridos por 

aqueles que eles supostamente representam. Sua autoridade é centrada no uso da 

palavra e no poder de convencimento da justeza de suas proposições; não conduzem 

os liderados conforme seus desejos, mas enunciam propostas e pontos de vista que 

podem ser considerados, seguidos ou rejeitados por eles (Clastres, 1990). 

As modernas lideranças indígenas também não detêm uma delegação de 

poder que lhes permita modificar a cor'iduta de seus liderados ou de representá-los 

ante o mundo não-indígena; sua função é ouvir, entender, explicar e sugerir rumos 

a tomar, sobretudo no que se refere às complexas negociações travadas com a 

sociedade nacional (Bartolomé, 1995). Os líderes das Organizações de Base baniwa 

são "cultural hrokers", agentes interculturais sem poder de mando, cuja delegação 

recebida se destina principalmente a uma intervenção intercultural mais eficiente 

no mundo não-indígena, veiculando demandas coletivas que ultrapassam os 

interesses individualizados de cada aldeia (Bartolomé, 1995). 

Formas de controle da Organização Indígena 

Vinculado ao domínio da palavra, o poder outorgado às chefias políticas 

indígenas se situa numa interface de injunções materiais, políticas e simbólicas, 

gerando um valor social que ultrapassa a mera capacidade lingüística. Para Pierre 

Bourdieu (1996a:53), " ... os discursos não são apenas signos destinados a serem 

compreendidos, decifrados; são também signos de riqueza a serem avaliados, 

apreciados e signos de autoridade a serem acreditados e obedecidos". Assim, o 

manejo do discurso é um dos meios pelos quais as lideranças indígenas buscam 

ampliar seu capital simbólico e o poder potencial daí decorrente. A função mediadora 

da capacidade discursiva tem sido trabalhada na etnologia da chefatura indígena 
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sul-americana por autores como Santos-Granero (1993, 1994), Riviere (1989) e 

Clastres (1982), para quem o domínio da palavra é uma das pré-condições do 

exercício da chefia. 

No mundo das Organizações Indígenas, uma das formas de fazê-lo é 

mediante visita periódica às aldeias da área de abrangência da entidade. Este 

trabalho, denominado localmente de 'articulação política', é um elemento essencial 

para a manutenção da credibilidade e legitimidade dos líderes de base. Nessa 

ocasião, a liderança desenvolve um ritmo intenso de deslocamento fluvial para 

visitar cada aldeia de sua área de abrangência e cumprir uma pesada agenda de 

reuniões e conversas com os principais atores políticos das comunidades, divulgando 

o plano de atividades da entidade, deta lhando encaminhamentos de atividades 

planejadas, tentando convencer sua base política da justeza de suas propostas, da 

honestidade de sua atuação e desmentindo boatos que lhe sejam desfavoráveis. 

Através do contato face a face, a liderança de Organização Indígena, nem sempre 

presente no dia-a -dia da aldeia, compete no mercado simbólico 53 local, tentando 

produzir verdades e inteligibilidade à sua versão dos eventos políticos. Trata-se 

de relações de comunicação que implicam o conhecimento e reconhecimento de 

diferentes interpretações da realidade; são formas de poder simbólico que atualizam 

relações de força entre grupos; por meio delas aqueles que, por intermédio de atos 

extralingüísticos, acumularam suficiente capital simbólico, exercitam a capacidade 

de "fazer crer" nos seus projetos políticos e nas suas propostas de atividades 

(Bourdieu, 1989) . 

A visita periódica às bases representa uma reafirmação do vínculo e do 

interesse pelo mundo da aldeia; é uma prova de que a liderança não iniciou uma 

diferenciação inaceitável ante o comportamento cotidiano da população aldeada. 

O contato reafirma seu compromisso público com os interesses e necessidades 

indígenas e demonstra que a liderança não 'virou branco', a grande acusação que 

pesa sobre qualquer pessoa que assuma funções institucionais não-indígenas . Além 

disso, os Baniwa valorizam muito o contato pessoal : para eles o 'olho no olho' é um 

elemento essencial de avaliação das intenções do interlocutor e permite atestar a 

coragem para encarar as eventuais críticas das lideranças mais velhas; além disso, 

permite uma avaliação in loco do seguimento das regras de cortesia e do 

comportamento que a liderança de Organização vem adotando na sua interação 

com as chefias mais velhas. 

A articulação é ampliada com o estabelecimento de rede de radiofonias 

que permite a troca diária de idéias, o confronto de versões, a circulação de boatos 

e a recepção de informações sobre os eventos que ocorrem no mundo dos brancos. 

Atualmente, a diretoria da Foirn tem restringido o financiamento das atividades 

de articulação, o que é visto como um potencial comprometimento da confiabilidade 

do trabalho das Organizações de Base. 



A credibilidade adquirida pela liderança deve ser entendida como 

resultado da participação num cenário social onde se disputam sentidos. Situados 

na confluência de disputas infindáveis, os diretores das Organizações estão sempre 

tentando fazer valer suas versões e explicações sobre os eventos que se sucedem, 

num espaço simbólico onde todos buscam tornar hegemônica sua própria 

interpretação dos fatos e disso auferir ganhos políticos. Se a liderança não consegue 
adeptos para apoiar suas formas próprias de ver o mundo e agir sobre ele, pode 

terminar isolada ou ser vítima de uma campanha de acusações, cuja veracidade ou 

falsidade não faz muita diferença quanto ao seu efeito final, a recategorização de 

'boa' para 'má liderança', com a subseqüente queda. 

A eficácia social do boato deve ser buscada nas suas condições de produção 

e circulação, sua força demonstra que ele não é um mero comentário ou juízo de 
valor; caso seus enunciantes sejam considerados mandatários legítimos da palavra, 

com capacidade de obter (ou produzir) uma correspondência entre a mensagem 

veiculada e a realidade sociológica, o boato adquire eficácia suficiente para produzir 

conseqüências concretas no meio social, produzindo realidades que ultrapassam 

sua origem lingüística (Bourdieu, 1996a). 

Uma vez desencadeado, o boato ganha uma força quase incoercível; 
atualmente ele é potencializado pela rede de radiofonia, o que lhe permite 

ultrapassar, embora não substituir, o alcance dos comentários face a face. Em muitas 

situações, o boato é deliberadamente manejado pelos capitães em busca de proveito 

político; em outras ele ganha autonomia própria, cabendo ao chefe da aldeia apenas 

se curvar ao mesmo, sob pena de comprometer também a própria credibilidade 

entre seus liderados. A refeição comunal diária é um momento crucial para alimentar 

ou refutar os boatos; nela o capitão avalia cuidadosamente a correlação de forças 
entre seus liderados e eventuais desafetos e busca reforçar sua própria posição 

política no grupo. Nesse âmbito, o capitão goza de um poder diferenciado, pois 

detém o monopólio da convocação da refeição comunitária e pode, de acordo com 

seus interesses, beneficiar grupos de aliados franqueando ou esvaziando as falas 

dos homens presentes. 

De que tratam afinal os boatos que constroem ou arruínam reputações? 

Seu tema pr-incipal parece ser a censura ante uma suposta apropriação desigual de 

bens e privilégios. 

Tem capitão que é firme; fica sahendo o que está acontecendo e, se não gostar 

(da atuação da liderança de Organização Indígena), vai Já na Federação e acusa, 

acusa que ele está ganhando dólar através de você, através da comunidade; 
depois volta na comunidade e transmite na fonia, fala pras pessoas que ele é 

assim e assado. Aí pronto, as pessoas escutam esse boato e a gente conversa, 

conversa; daí ele vai caindo, caindo e depois ninguém mais escolhe ele ... (V. P., 

capitão Dzawenai, católico) 
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Como a sociedade dispõe de pouco poder de coerção sobre eventuais 
transgressores, o boato_ se mostra um eficiente meio de controle moral e de 
desempenho do trabalho de lideranças. Uma de suas principais conseqüências é o 
incremento da ameaça de envenenamento. O Manhene deve ser encarado como 
um instrumento inerente ao jogo político, particularmente entre afins, sendo a 
contrapartida lógica, na forma de vingança, de um comportamento individualista, 
que gera uma apropriação de bens e poderes em detrimento do grupo . O Manhene 

é a expressão anti-social da likoada, é um tipo extremo de reciprocidade negativa. 
Mesmo detendo um considerável grau de autonomia, as Organizações 

são controladas pelas estratégias que buscam inibir a diferenciação entre os 
indivíduos; tais mecanismos, ampliados pelo uso da radiofonia, promovem a 
circulação dos boatos que forçam a liderança a explicar e justificar suas ações (e 
limitar sua autonomia) nas reuniões, assembléias e conferências que ocorrem ao 
longo do ano nas aldeias. Acusações de desvio de verbas, abuso de álcool, de 
adoção de padrões autoritários de comportamento ou similares aos modos dos 
brancos existem, e algumas vezes são fundamentadas, mas as relações de poder 
locais têm sido fortes o suficiente para impor uma rotatividade das lideranças 
acusadas. Na ausência de outras forças capazes de obrigá-las a executar corretamente 
suas tarefas e garantir o cumprimento das obrigações redistributivas (likoada). a 
publicidade da vida tribal se torna o principal meio de coação moral sobre a atuação 
dos líderes de Organização Indígena. O receio do veneno, do ciúme, das inimizades 
força muitas lideranças a 'andar na linha'; o poder individual dos velhos sobre os 
jovens líderes é frágil; somente sua potencialização, através da rede de interações 
políticas entre as aldeias, é capaz de produzir obediência às regras da sociedade, 
mesmo quando atuam no mundo não-indígena. 

Um dos pontos que dificulta o controle sobre as Organizações Indígenas é o 
desconhecimento, pelas chefias de aldeia, das nuances burocráticas que envolvem 
o dia-a-dia da administração da entidade. Um controle adequado exige o 
entendimento de regras eleitorais, estatuto, CNPJ,54 prestação de contas, realização 
de assembléias etc. No momento atual, os dirigentes de uma Organização dispõem, 
caso o desejem, de um grande espaço de manobra para obtenção de um maior 
manejo sobre o processo político e para se manter fora do alcance dos poderes 
oriundos das aldeias . Como já se disse, as formas mais eficientes de controle ocorrem 
fora das instâncias burocráticas, operam no âmbito das sanções morais, que, no 
caso baniwa , estão intrinsecamente ligadas à religiosidade, ao messianismo e à 
produção social de doença. 

A movimentação política da Organização estimula a consolidação da 
trajetória de personagens que se individualizam e tendem a se destacar do corpo 
social, criando-se uma contradição com processos sociais fundados no pensamento de 
tipo selvagem, no qual se admite a diferenciação de grupos sociais, mas se desestimula 



a diferenciação dos indivíduos no interior da sociedade (Lévi-Strauss, 1976). Ao longo 
de sua existência, as etnias rionegrinas desenvolveram fortes mecanismos de 
combate às diferenças não inscritas na lógica da diferenciação de sibs e fratrias, 
fundada na hierarquização de papéis e posições rituais que ordenam a vida social; 
a ruptura com tais mecanismos costuma redundar em conflitos e sanções que 
terminam por inviabilizar a carreira política da liderança. 

Construídas a partir desses critérios, legitimidade e representatividade de 
Organizações de Base se ampliam na medida em que elas consigam mimetizar formas 
de atuação políticas preexistentes e já praticadas pelas chefias de aldeia de sua 
área de abrangência. Apesar de lidarem com temáticas mais ligadas ao mundo extra
aldeia, as lideranças fazem um ativo processo de ancoragem, 55 incorporando técnicas . 
institucionais não-indígenas, mas adaptando-as às suas formas próprias de pensar e 
intervir no mundo. Esses atores sociais não se comportam de forma meramente 
reativa à dominação gerada pelo contato interétnico, mas, agindo conforme suas 
próprias "leis de movimento", buscam uma ativa transformação de sua cultura 
incorporando " .. . a experiência do sistema mundial em algo que é lógica e 
ontologicamente mais inclusivo: seu próprio sistema de mundo" (Sahlins, 1988:51). 

Política e reciprocidade 

As obrigações de reciprocidade se atualizam na atuação das Organizações 
Indígenas, mas simultaneamente produzem um reforço nas ordens hierárquicas 
previamente estabelecidas, na medida em que os novos cargos e papéis (agente 
indígena de saúde, professor, pessoas de maior escolaridade) tendem a ser ocupados 
por aqueles que já estavam no topo da hierarquia dos sibs e que são instados não 
apenas a conservá-los, mas também a manter as obrigações redistributivas . O 
processo produz o que Sahlins (1983:227/228) chama de "efeitos redundantes 
sobre o sistema de hierarquias", no qual a capacidade de reunir um grupo de 
seguidores e obter prestígio e fama é mediada por uma generosidade calculada e 
dirigida a esta finalidade. Assim, a liderança de Organização Indígena precisa estar 
atenta ao cumprimento das obrigações redistributivas em relação aos seus 
consangüíneos, sob pena de descrédito e acusações que redundarão em prejuízo 
político; neste nível, a atuação da liderança indígena está intrinsecamente ligada 
às obrigações morais e políticas do parentesco. 

A legitimação da liderança é sempre frágil, pois nada garante que as 
forças políticas das aldeias retribuam seus bem-sucedidos esforços à frente das 
entidades. Como seu desempenho também é mensurado segundo parâmetros 
congruentes com as regras de reciprocidade, se o líder passa a ser identificado 
como alguém que fracassa repetidamente em obter bens e prestígio ou se, ao 
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obtê-los, os retém para si, o troco virá na forma de denúncias e descrédito, 
culminando com sua não-indicação para cargos eletivos futuros . 

O agente de saúde é representado socialmente e nomeado como 
ithapetakaita, 'aquele que dá remédios'; a atividade está inserida no circuito 
de reciprocidade: a sociedade o designa para ocupar cargo politicamente 
prestigioso e, em troca, ele deve retribuir com bens e serviços . Os medicamentos 
manejados pelos agentes de saúde estão permanentemente na mira dos mais 
velhos; a lógica técnica, sob a qual os agentes de saúde foram treinados pelas 
instituições de saúde, diz que remédios se destinam àqueles que apresentem 
sintomas específicos de doença; a lógica comunitária, que os incorpora ao 
conjunto de bens disponíveis, indica que medicamentos devem circular segundo 
as regras de reciprocidade e não segundo necessidades biomedicamente 
determinadas (Gamelo, 2001a). 

Na ótica dos profissionais de saúde, a distribuição de bens sanitários 
(remédios, consultas, combustível para remoção de doentes etc.) faz parte de um 
direito de cidadania, desfrutável pela simples condição de nascer e viver no País; 
para os índios são bens distribuídos por um chefe (o Estado, o dirigente da Fundação 
Nacional de Saúde - Funasa etc.) que finalmente começa a cumprir com suas 
obrigações de generosidade redistributiva . Na ótica indígena, tais bens se destinam 
a uma distribuição equânime a todos os grupos que constituem o corpo social tal 
como se espera que um bom chefe o faça; já a razão técnica, partilhada por 
mediadores indígenas como os agentes de saúde, conselheiros de saúde e líderes 
de Organização Indígena, diz que o rádio ou o motor de popa se destinam ao pólo
base56 ou a pontos de apoio à remoção rápida de doentes. 

Se os mediadores do contato interétnico passam a utilizar uma lógica 
das instituições do branco , que aprendem a conhecer e à qual se submetem e/ou 
aderem, por apreenderem sua coerência interna , a tendência dos capitães é buscar 
e obter bens e serviços para os seus próprios co-residentes; de modo geral estes 
não partilham as orientações técnicas das instituições do branco e, quando as 
conhecem, nem sempre concordam com elas, particularmente quando ferem seua 
interesses políticos. 

Para os capitães, o perigo de traição ao princípio da reciprocidade pelas 
lideranças das Organizações é constante, sempre havendo a possibilidade de 
subtração, para uso próprio, de uma parcela de bens que se destinariam ao corpo 
comunal, o que pode explicar o controle férreo, que os mais velhos fazem, sobre a 
potencial apropriação de bens pelos agentes da modernização (Gamelo, 2001a) . A 
~ gilância sobre os mediadores interculturais pretende evitar que eles atendam 
demais a racionalidades estranhas às prioridades políticas dos sibs e tenta conduzi
los a um projeto político que, mesmo se utilizando de instrumentos e meios políticos 



oriundos das relações de contato, se mantenha fiel aos pressupostos e valores do 
mundo indígena (Turner, 1993a). 

O desafio atual das Organizações Indígenas não é romper com essa 

lógica, mas inserir no universo das relações de reciprocidade a idéia de 'projeto', 
na qual a contraprestação feita pela entidade não se faz em bens, e sim no 

favorecimento das relações de trabalho, e/ou de prestação de serviços de educação, 
saúde e outros capazes de alterar positivamente, num prazo mais alongado, as 
condições de vida de seus liderados . A exigência de generosidade da chefia é 
mantida, o que muda é o objeto dela; a polêmica que se estabelece gira 

principalmente em torno do alcance da retribuição feita pela liderança, pois tanto 

os parentes mais próximos quanto os mais distantes pressionam para maximizá
la em seu próprio favor, ameaçando com o ciúme e o boato, caso a redistribuição 
não ocorra de forma satisfatória. 

Tais idéias contradizem os princípios do pan-indigenismo, que concebe 
os índios como estabelecendo obrigatoriamente relações de fraternidade e 
solidariedade entre si, mantendo um compromisso moral e solidário a priori 
com a causa indígena, desconsiderando as nuanças que envolvem as relações 

intra-étnicas. No conjunto das relações de reciprocidade devem ser incluídas 
também as relações travadas com o branco, que representa um tipo mais extremo 

de não-parente, o que acirra a suspeita, a desconfiança e as mútuas tentativas 
de reciprocidade negativa, apesar da assimetria de poder que tão obviamente 

favorece o branco. 

Esse tipo de raciocínio pode ser estendido para a atuação da Organização 

Indígena. Quando a área de abrangência da entidade recobre, como é o caso 
atual da Oibi e da Oicai, aldeias geograficamente próximas, pertencentes ao 
conjunto de sibs que guardam laços de consangüinidade entre si, maximiza-se o 

surgimento de relações equilibradas de reciprocidade, viabiliza-se um controle 
maior da atuação das lideranças pelos membros das comunidades e um trabalho 

mais centrado nos interesses coletivos. As Organizações que se propõem a atuar 
em regiões geopolíticas muito amplas, muito distantes entre si, congregando 

afins e consangüíneos entre suas bases, enfrentam um difícil clima de hostilidade 
e desconfiança, tendo sérias dificuldades em obter organicidade e credibilidade 
em sua ação política. Tais premissas têm conseqüências para um rumo geral do 

movimento indígena porque parecem indicar a necessidade de recortar seu espaço 

político de atuação em microunidades, que sigam mais a lógica da organização 
do parentesco do que a idéia de abrangência geográfica típica das instituições 
políticas do mundo do branco. 
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O Dia-a-Dia das Organizações Baniwa de Base 

Para Granero (1994), a autoridade política indígena se expressa mediante 

o parentesco, na relação entre um líder e seus seguidores, que deve ser entendidà 

como se fosse uma relação entre um pai e seus filhos, reais ou classificatórios. O 

outro fator sobre o qual o exercício do poder se fundamenta são as relações de 

troca/reciprocidade, feitas prioritariamente entre consangüíneos . Entre os povos 

rionegrinos também é a consangüinidade que proporciona a metáfora para expressar 

as relações de poder; a aliança entre irmãos do sexo masculino é a base a partir da 

qual se configura a manutenção do poder político, o que pode ser confirmado na 

tendência das Organizações Indígenas em formar diretorias com a presença de 

dois ou mais irmãos ; o nepotismo representa, aqu i, uma forma de garantir alianças 

harmônicas na condução dos objetivos políticos da entidade; por outro lado, relação 

de afinidade costuma se caracterizar pela desconfiança, a disputa e o estranhamento 

que, entre os Baniwa, se expressam de forma extremada no uso do Manhene . 

Proposições teóricas como esta podem ser ilustradas no entendimento do 

papel do 'conselheiro' de Organização de Base. A criação deste cargo ocorreu 

inicialmente na Foirn , por exigência legal para reconhecimento da entidade e, a 

partir daí , foi sendo reproduzida para as Organizações de Base que se formaram 

nos momentos subseqüentes . Na estrutura da Foirn, o conselho fiscal é composto 

por representantes das diversas sub-regiões políticas que compõem a federação, 

exercendo uma função similar a dos conselhos fiscais sindicais, ou seja, aprovar o 

planejamento e a prestação de contas anuais . Nas organizações baniwa, tais funções 

foram redimensionadas; no geral o conselho se resume a um ou dois indivíduos , 

escolhidos entre os membros mais velhos e respeitados das comunidades ; eles 

devem, preferencialmente, pertencer a um sib entre cujas antigas funções estava a 

de 'aconselhar' os mais jovens, apoiar o trabalho de chefia e transmitir orientações de 

comportamento às pessoas comuns da maloca. 

Nas entidades de base, as principais tarefas deste personagem são as 

seguintes: orientar os jovens dirigentes quanto a eventuais transgressões de valores 

morais, intermediar suas relações com os velhos capitães, apaziguando eventuais 

conflitos, fornecendo exemplos de bom comportamento social e zelando pelo 

cumprimento das regras vigentes. Como o domínio da língua portuguesa e a 

escolaridade dessas pessoas costumam ser restritos, elas não teriam os requisitos 

necessários para exercer o controle fiscal, que seria a função precípua de seu cargo; 

entretanto tal não lhes é solicitado: a sua função é a de mediar o contato entre os 

grupos de idade que intervêm na vida política das aldeias. Trata-se, portanto, da 

ressignificação de uma função institucional não-indígena que é reacomodada a um 

papel reconhecido e valorizado desde os períodos anteriores ao contato. 



Tomando como exemplo a Oibi, observa-se que, nos dois primeiros 
mandatos da entidade, o capitão koteroeni, cuja atuação foi decisiva no episódio 
de enfrentamento da mineradora Goldamazon, desempenhou a função de 
'conselheiro', assumindo posições públicas de defesa e divulgação dos objetivos 
da entidade, exercendo uma influência que foi decisiva para a aceitação da 
Organização. Esse personagem resgatou uma das funções tradicionais de seu sib: 
falava para as chefias de aldeia em nome do presidente, walipere dakenai que, por 
sua juventude e inexperiência, tinha menores chances de ver suas propostas ouvidas 
e acatadas. Ele emprestou, nos primeiros tempos da entidade, legitimidade aos 
diretores, convencendo outros mais velhos a apoiar o difícil começo de uma 
agremiação desprovida de quaisquer meios de atuação política e material. Pode-se 
dizer que a legitimidade obtida inicialmente pela Oibi foi concretizada através da 
ação de seu 'conselheiro', que gozava de um prestígio adquirido em vivências 
políticas anteriores, que independiam do movimento indígena. 

Depois de uma trajetória de nove anos de trabalho, a diretoria da entidade 
adquiriu legitimidade suficiente para falar e ser ouvida pelos mais velhos, sendo 
possível dispensar, dentro de certos limites, a intermediação do conselheiro. A 
vantagem de posição de nascimento dos membros da Oibi, aliada ao bem-sucedido 
trabalho de seus dirigentes, gerou um acúmulo de capital simbólico suficiente 
para neutralizar uma posição desfavorável na hierarquia de idades. Por outro lado, 
eles conseguiram acumular capital econômico, 57 representado pelos bens materiais 
da Organização, mas têm sido, até o momento, capazes de demonstrar para seus 
liderados que o usufruto desses bens tem se dado de forma coletiva e não de modo 
privado, o que vem contribuindo para manter o apoio político de suas bases. 

A análise do relatório de atividades da Oibi para o ano de 2000 mostra 
um conjunto de ações nas áreas de Educação, Saúde e Alternativas Econômicas , 
dirigidas às comunidades de sua área de abrangência. 

No campo da Educação, a atuação da entidade se volta principalmente 
para a implantação da Escola Indígena Baniwa e Curipaco, que tem por objetivo 
oferecer educação formal, na área indígena, até a 8ª série. A escola funciona por 
meio de relação de convênio com a Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel 
da Cachoeira, mas seu eixo político gira em torno da busca de desenvolvimento de 
uma proposta educativa etnicamente diferenciada e de preparar quadros nativos 
para a condução futura do movimento indígena local. 

Outra área de atuação da Oibi, que constitui atualmente sua iniciativa 
mais visível e seu empreendimento de maior sucesso, é o projeto de comercialização 
de cestaria baniwa produzida por artesãos indígenas. O projeto de artesanato 
materializa uma resposta da Organização a uma das maiores demandas das 
comunidades, que é a geração de renda. Depois de quase três anos de penosas 
tentativas, a diretoria da entidade, com a ajuda de parcerias não-indígenas, 
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conseguiu colocar peças de cestaria no mercado nacional, obtendo um preço bem 
melhor que aquele habitualmente pago no mercado local de São Gabriel da 

Cachoeira. O desenvolvimento do projeto de artesanato exigiu um detalhado 

aprendizado de como desenvolver pesquisas de mercado, traçar um plano de 

comercialização, viabilizar a produção de peças capazes de atender às exigências 

de mercado, capacitar artesãos para desenvolvê-las de acordo com as especificações 
dos compradores, implantar um sistema de escoamento capaz de recolher os cestos 
nas aldeias, efetuar o pagamento dos impostos e taxas de comercialização e 
transportar a mercadoria até os compradores em outros estados e no exterior, em 
tempo hábil para atender ao cronograma previamente combinado. 

Internamente, o projeto de artesanato vem produzindo renda para os 
artesãos, favorecendo a entrada de recursos para cobrir os custos de produção e 
propiciando um incremento da credibilidade política da Associação, cujas atividades 
aliam o desenvolvimento de projetos de auto-sustentação com bandeiras políticas 
mais gerais como a organização de uma futura federação baniwa . Os recursos 

auferidos com a venda de artesanato também têm permitido manter um intenso 

trabalho de articulação política entre as aldeias, reuniões e assembléias periódicas 
com as chefias políticas locais, além do custeio da infra-estrutura e manutenção 
administrativa da entidade. 

Uma das mais importantes conseqüências locais do sucesso do projeto de 
artesanato foi a superação do modelo de aviamento. Até pouco antes de sua 
implementação, havia uma forte expectativa de revitalização do mesmo; apesar de 

cientes do endividamento gerado, a médio prazo, pelo sistema de crédito do 
aviamento, as pessoas esperavam pelo aparecimento de um 'patrão' que lhes 
possibilitasse novamente o acesso às mercadorias. Na ausência de comerciantes 
interessados nos produtos oferecidos pelos indígenas, havia forte expectativa de 
que a Oibi assumisse o papel de 'patrão'. 

Um penoso trabalho político foi o de convencer os comunitários da 
inviabilidade do adiantamento de mercadorias, em troca de produção futura de 
artesanato. A Oibi estabeleceu como protótipo de comercialização a venda à vista, 
adaptada às condições locais, ou seja, o artesão fornece as peças para a entidade 
que recolhe numa só viagem toda a produção; esta, por sua vez, é vendida e no 
final da operação comercial o dinheiro entregue em mãos do produtor, de acordo 
com o número de peças produzidas . É uma operação aparentemente simples, mas 

propicia ao produtor um controle sobre o produto de seu trabalho, pois ele deixa 

de comprar mercadorias impostas pelos comerciantes com os quais tinha relações 
de endividamento, ficando livre para estabelecer transações que lhe sejam mais 
favoráveis; por fim, ela desmonta o sistema de relações de deferência, obrigações e 
endividamento progressivo que sempre cercaram as relações aviador-aviado. 



No árduo caminho da autogestão, as estratégias do cooperativismo e regras 
da economia de mercado se juntam às disputas do parentesco, misturando-se ainda 
às desconfianças entre consangüíneos e afins, entre produtores e comerciantes. A 
fusão de localismos e globalismos traz a lógica do sofisticado mercado de produtos 
de selo étnico para o campo das disputas fráticas baniwa . 

O terceiro Jocus de atuação da Oibi é o trabalho de saúde, no qual as 
principais ações têm sido o apoio ao trabalho dos agentes indígenas de saúde e 
uma intensa participação nos conselhos de saúde , nos quais se exerce o controle 
social 58 sobre as atividades sanitárias, destinadas à população indígena do Alto Rio 
Negro . As lideranças da Oibi e da Acira têm investido boa parte de seu tempo e 
esforço para aprimorar o funcionamento dos conselhos de saúde da área baniwa, 
construir uma participação qualificada e informada e disseminar , entre os mais 
velhos , os projetos e propostas para a melhoria das condições sanitárias nas áreas 
indígenas. As lideranças baniwa vêm exercendo cargos de coordenação nos 
conselhos de saúde e participando ativamente da formulação, acompanhamento e 
avaliação dos planos de saúde . 

A atuação no campo de políticas de saúde, além de contribuir para 
reafirmar a legitimação da entidade, também favorece a articulação política entre 
seus dirigentes e chefias locais , pois o controle social em saúde se caracteriza por 
um grande número de encontros e reuniões, que são devidamente aproveitados 
pelas lideranças indígenas também para a discussão de outros temas 'não sanitários', 
facilitando a tomada coletiva de decisões. 

Como último eixo da ação da Oibi no campo da saúde , assinala-se o 
Projeto de Medicina Tradicional Baniwa . Um balanço político geral dessa atividade 
mostra um redimensionamento do papel das gerações mais velhas ante o trabalho 
sociossanitário dos agentes de saúde e líderes de Organizações Indígenas, cuja 
atuação em campos de saber exteriores à cultura baniwa limita as formas 
comunitárias de controle sociopolítico sobre seu trabalho. Na contramão da ordem 
social baniwa, o domínio de saberes não-indígenas tende a favorecer a 
autonomização dos mais jovens; neste caso, as atividades do Projeto de Medicina 
Tradicional Baniwa e Curipaco propiciaram um importante revés nesta situação , 
ao valorizar os saberes das gerações mais velhas e reaproximar os jovens dos 
preceitos de sua cultura. Ao chancelar uma atividade que a coloca numa interface 
direta com os velhos , muitos dos quais não-evangélicos, a Oibi promoveu uma 
demonstração concreta dos objetivos agrupados sob a bandeira genérica de luta 
pelos direitos à diferença étnica e à preservação da cultura tradicional. 

A análise do conjunto de atividades desenvolvidas pela Oibi mostra que 
seus dirigentes a estão conduzindo de forma a desenvolver a prestação de um 
conjunto de serviços e funções de políticas públicas que não são implementadas 
pelos órgãos pertinentes . A pauta de sua assembléia do ano de 2001 demonstra a 
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tentativa de equilíbrio entre o que Albert (2000) chama de "Etnicidade política" e 

"Etnicidade de resultados", congregando temas de interesse imediato de suas bases, 

como o preço da passagem no barco da associação e a formação de um fundo 

destinado ao conserto de motores e radiofonia; temas intermediários, como a 

avaliação do projeto educativo da Escola Baniwa e do funcionamento dos conselhos 

de saúde, são também tratados ao lado de questões muito amplas, como os direitos de 

mineração no novo Estatuto dos Povos Indígenas e a proposta de criação do Território 

do Rio Negro. 

O plano de trabalho da entidade para o triênio 2001-2003 também segue 

lógica similar, pois alinha propostas rotineiras, como as regras de funcionamento 

da Escola Baniwa e os rumos do Projeto de Medicina Tradicional, com questões de 

interesse geral, como a participação dos Baniwa em projetos de manejo ambiental 

e geração de renda e na política de implantação dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas; dele ainda constam propostas de capacitação de lideranças para gestão 

de associações comunitárias e para a participação nos fóruns de política indígena. 

A entidade vem priorizando atividades cada vez mais direcionadas para 

a implantação de ações de políticas públicas, particularmente nos campos da saúde, 

educação e auto-sustentação, buscando responder, ainda que parcialmente, às 

demandas concretas por melhoria das condições de vida . Os condutores desta política 

demonstram pleno conhecimento das limitações de sua atuação, por estarem 

substituindo o papel de um Estado omisso; entretanto eles valorizam uma ação 

propositiva como a participação no desenvolvimento de políticas públicas, ainda 

que para suprir lacunas na sua implementação. Tais alternativas são consideradas 

como uma inserção que poderá lhes permitir, no futuro, uma legitimação perante 

a sociedade brasileira e uma apropriação de políticas setoriais, a partir das quais 

possam sair da condição de receptores passivos e prejudicados - que apenas sofrem 

os efeitos das políticas públicas geradas no contato interétnico - para a posição de 

quem nelas pode intervir. 

Em contraste, Acira tem que lidar com uma realidade bem diferente, 

pois enfrenta dificuldade em se legitimar com suas bases políticas, formadas por 

fratrias diversas, que também praticam diferentes religiões, gerando-se um clima 

de tensão que vem inviabilizando políticamente a entidade. 

Os principais pólos de prestígio político no Aiari são as aldeias hohodene 

de Uapuí e Ucuqui, depositárias de saberes e práticas xamânicas e de benzimentos, 

que vêm tendo sucesso na obtenção de bens e prestígio; outrora, apesar da presença 

de seus xamãs, elas conseguiram estabelecer relações privilegiadas com a missão 

católica, o que atualmente vem sendo feito através de vínculos com a Prefeitura de 

São Gabriel, onde conseguem algumas melhorias sociais, o que agrava a 

desvalorização do movimento indígena. Os laços com a política populista da 

Prefeitura seguramente dificultam o estabelecimento das formas próprias de atuação 



do movimento indígena, pois as sucessivas diretorias da Acira não têm recebido 

apoio dos detentores de poder esotérico e nem os têm convencido de que a 

Organização Indígena pode se constituir numa alternativa viável às interações com 

o poder público municipal. 

No momento atual, o desgastante trabalho de permanecer à frente de 

uma entidade com fraco poder de intervenção social parece não ser considerado 

compensador pelos sibs mais prestigiados da fratria Hohodene . Os católicos do 

Aiari são altamente desinformados e desarticulados politicamente, situação que é 

agravada pelo reduzido número de aparelhos de radiofonia, dificultando a 

disseminação de informações. 

As aldeias evangélicas Walipere do Rio Aiari, embora em menor número, 

têm uma agressiva política de demarcação de sua identidade e se esforçam por 

acompanhar e influenciar os rumos dos eventos políticos que envolvem a população 

local. Entre os evangélicos, as Conferências e Santas Ceias facilitam a definição 

de posições e de bandeiras comuns - sem que se negue também a existência de 

conflitos latentes que podem explodir nessas ocasiões - conferindo-lhes, apesar do 

reduzido número, uma vantagem em relação aos católicos, que dispõem de poucas 

ocasiões para se reunir. 

A primeira diretoria da Acira foi constituída basicamente de membros de 

sibs Hohodene, de Ucuqui, com a participação minoritária de membros de sibs 

Walipere de outras aldeias . Essa diretoria, que durou apenas dois anos, se 

autodissolveu, por alegada incompatibilidade entre suas funções como a de 

professores e as crescentes atividades, não-remuneradas, de líderes de Organização 

Indígena envolvidos com a intensa atividade da demarcação de terras. Outra razão 

da insatisfação da diretoria era a ausência de recursos próprios da entidade, o que 

demandava investimento de seus recursos pessoais para custeio do trabalho da 

associação . Opositores Walipere (do Aiari) dessa diretoria de Hohodene alegam 

que ela foi destituída por insatisfação dos capitães das outras aldeias, pois a entidade 

não apresentava, a seus olhos, resultados positivos, e os parcos recursos captados 

na Foirn eram redistribuídos apenas para a base comunal/familiar dos membros da 

diretoria, não havendo redistribuição para outras aldeias. 

A segunda diretoria S'eguiu trajetória semelhante, visto que seus diretores 

sofreram, ao longo de seu mandato, pesadas críticas dos capitães que também 

reclamavam de sua não-produtividade. As censuras das chefias de aldeia giravam 

principalmente em torno da falta de resultados práticos do trabalho da Associação, 

que, em sua ótica, deveria redundar na obtenção de produtos industrializados ou 

formas de geração de renda. A frustração dos capitães, se expressando como 

descrédito no desempenho das lideranças, deve-se , ao desejo de que a entidade 

ocupe a lacuna deixada pela não-implementação de políticas públicas, uma 
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expectativa que não pode ser suprida por uma entidade incipiente como a Acira e 

provavelmente por nenhuma Organização Indígena. 

No caso do Rio Aiari se estabelece um ciclo vicioso: sua Organização 

tem pouca credibilidade e apoio das bases, chegando enfraquecida na Foirn e 

tendo então dificuldade em conseguir bens e recursos que poderiam melhorar 

sua aceitação entre os capitães; essa dinâmica perpetua o circuito de baixa 

credibilidade, nível insuficiente de organização, dificuldade de captar recursos 

etc. A isso se adicionam as linhas de tensão entre crentes e católicos; sendo 

católica, a diretoria poderia contar com uma base de apoio potencial entre as 

aldeias católicas, mas, como se viu, este grupo desempenha um papel de 

adversário político não emprestando prestígio e credibilidade junto ao conjunto 

das forças políticas do Aiari; a presença dos poderosos sibs Hohodene na Acira 

opera apenas como uma reserva de controle político sobre os rumos da mesma. 

Os sibs evangélicos, por sua vez, tendem a praticar um alinhamento 

automático contra as iniciativas vindas dos católicos. A religião dos dois principais 

diretores os torna alvo de uma dupla desconfiança, pois, além de serem da etnia 

Cubeo, numa área sob controle político dos sibs Hohodene, são também católicos 

e, portanto, suspeitos, aos olhos dos crentes, de fazer uso de bebida alcoólica e 

de participar de festas e rituais rejeitados pelos evangélicos . A reserva dos crentes 

pode se traduzir em agressões semiveladas, como danos ao motor de popa de 

propriedade pessoal de um dos diretores . 

Acrescentem-se as tensões entre os três grupos de afins (Cubeo, 

Hohodene e Walipere), que formam a base política da entidade; temos um quadro 

político complexo e de difícil gerenciamento, o que pode explicar as grandes 

dificuldades enfrentadas pela Acira desde sua fundação, obrigada a gerenciar 

tensões muito anteriores ao estabelecimento do movimento indígena na região. 

A partir da condição de minoria étnica, seus diretores mais atuantes, que são 

Cubeo, enfrentam a difícil missão de negociar interpretações e intervenções sobre 

a realidade, dispondo apenas de uma escassa delegação de poder para construir 

um montante de capital simbólico suficiente para sustentar viabilidade 

institucional da Organização, convencer seus liderados da adequação dos sentidos 

que .atribuem à realidade e conduzir um consenso que os habilite a falar em 

nome de todos (Bourdieu, 1996a). 

A atuação do movimento indígena baniwa mostra uma forte imbricação 

entre o geral e o particular, que é produzida por pessoas que residem em aldeias 

nos altos rios, mas simultaneamente navegam na Internet, militam em partidos 

políticos, negociam com autoridades do Banco Mundial, participam de 

Conferências Nacionais de Saúde, enfim, gerenciam a coexistência de padrões 

ocidentais de organização política com uma aproximação deliberada dos 

fundamentos da vida tribal. Sua atuação se pauta na idéia de que a vida social 



se funda no ato de dar e receber, e de que relações políticas só se legitimam 

quando garantem o acesso de todos às fontes de poder, o que é viabilizado 

mediante processos redistributivos generosos. A violação destas normas gera o 

risco de retorno ao período caótico ancestral, em que o assassinato, o ódio, a 

cobiça e a avareza impossibilitavam o estabelecimento da vida social. A atuação 

da liderança deve ser entendida como uma forma de moralidade positiva, 

comportando singularidades explicáveis apenas pela forma específica como a 

cultura indígena influi sobre a mesma. Assim, o movimento indígena baniwa 

só adquire sentido pleno ao inteligirmos as relações de reciprocidade que fundam 

e garantem a existência da sociedade que o fez nascer. 

Para finalizar, queremos assinalar o caráter instável da realidade flagrada 

pela pesquisa. No passado, a hierarquia dos sibsexpressava mais uma especialização 

de papéis do que uma posição privilegiada na sociedade; hoje isto se atualiza por 

intermédio da ocupação de cargos remunerados, e a posição de prestígio deixa de 

se exercer no contexto economicamente igualitário da aldeia, passando a implicar 

maior acesso aos bens industrializados e conquistas decorrentes de políticas sociais. 

O contato interétnico tem a potencialidade de transformar uma posição de prestígio 

simbólico em posição de mando e acúmulo de capital econômico, possibilitando a 

um grupo restrito o acesso privilegiado a bens e serviços não disponibilizados para 

todos os membros da sociedade. 

Some-se a isso a mudança que se gesta em uma das categorias mais 

fundamentais na cultura baniwa - a hierarquia de gerações - cuja ordem 

ancestral está ameaçada pelo próprio avanço da organização política do grupo, 

feita através de seus jovens. O aprimoramento do movimento indígena dos 

Baniwa contém, em seu próprio cerne, a possibilidade de contestação da 

hierarquia de geração e a alteração da posição relativa de prestígio e poder 

dos sujeitos engajados na mediação interétnica, em geral pessoas jovens; 

associe-se a isso um afrouxamento, amplamente reconhecido pelos membros 

do grupo, na disciplina pessoal entre os mais jovens e um bloqueio na 

transmissão dos antigos saberes para as futuras gerações e teremos um quadro 

de contornos sombrios. 

,Se retomarmos a idéia de cultura de Sahlins (1990), caracterizada 

como uma rede de relações entre suas categorias constitutivas cuja estrutura 

pode ser transformada quando essas categorias mudam, podemos inferir que 

existe uma transformação em curso na sociedade baniwa na medida em que 

importantes categorias constitutivas estão em mudança acelerada, gerando 

efeitos que redimensionarão a própria estrutura social na qual elas se 

constituem, produzindo cenários que não temos hoje a possibilidade de prever. 
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Notas 

so As relações com a Foirn assumem um caráter diferenciado, pois são dirigidas ao mundo indígena, 
mas transcorrem num espaço institucionalizado aos moldes do mundo do branco e 

compreendendo ainda as disputas e negociações com outros povos e Organizações Indígenas 
rionegrinos não-Baniwa. 

51 Segundo a conceituação de Bourdieu (1989 , 1996a, 1996b), o capital simbólico representa o 
reconhecimento e a legitimação num meio social, de uma acumulação de bens materiais e 
culturais por indivíduos ou grupos pertencentes a este conjunto social, capaz de lhes conferir 
condições sociais de êxito em intervenções concretas no cenário social; trata-se do poder 

socialmente reconhecido de impor uma certa visão de mundo , em concorrência com outras 
potencialmente válidas . 

52 Na história das relações de contato do Alto Rio Negro, a escolarização aparece como um dos 
sinais distintivos do processo civilizatório desenvolvido pela Missão Salesiana . Atualmente, 
qualquer processo educativo desenvolvido recebe uma valorização imediata, independente de 
sua qualidade pedagógica e eficácia social . Nas representações e práticas sociais dos informantes 
da pesquisa, a escolaridade surge como um disputado objeto de desejo e de prestígio , que 
inflama as disputas intercomunitárias . 

53 O conceito de Mercado Simbólico, caracterizado por Verón ( 1980) como um espaço social onde 

as posições políticas dos atores sociais se expressam através de discursos e práticas concorrentes 
e de alternância de posições de poder, se aplica a esta conjuntura baniwa, na qual coexistem 
distintas posições políticas e econômicas , que surgem nos discursos desenvolvimentistas dos 
capitães, da politização da etnicidade nas Organizações Indígenas, do sanitarismo dos conselheiros 
e agentes de saúde, da religiosidade dos xamãs etc. Todos estes atores políticos disputam 
posições de poder e buscam a hegemonia na vida social. 

54 Sigla de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica . O cadastramento é um procedimento formal 
necessário ao reconhecimento de uma empresa ou entidade sem fins lucrativos, para que a 
mesma possa atuar legalmente no Brasil. O processo legal de registro compreende uma série de 

passos burocráticos e o dispêndio de uma soma de recursos financeiros da instituição a ser 
cadastrada; ele se constitui numa medida imprescindível para a celebração de convênios para a 

captação de recursos e/ou comercialização de produtos pela Organização Indígena. 

55 A ancoragem foi descrita por Moscovici (1989) como um processo do pensamento que consiste 
em classificar, nomear e inteligir, a partir de categorias , imagens e juízos já conhecidos, aquilo 
que é novo e desconhecido para o sujeito . 

56 Pólo-base é um tipo de unidade de saúde que comporta ações mais complexas que aquelas 
disponíveis no posto indígena de saúde ; assim, o pólo-base oferece atendimento médico, de 
enfermagem e alguns recursos laboratoriais. 

s7 O termo está sendo usado na formulação de Bourdieu (1989), com o sentido de acumulação de 
bens materiais por um grupo social, com geração subseqüente de prestígio e poder , e difere da 

idéia marxiana de capital como relação social de apropriação de mais-valia . 



ss O termo controle social é utilizado na saúde pública brasileira para designar o controle e o 
acompanhamento que a sociedade civil deve exercer sobre a aplicação das políticas públicas e 

dos recursos destinados à prestação de cuidados sanitários; via de regra, o controle social é 

exercido nos conselhos de saúde, onde são planejadas as ações de saúde destinadas a uma 

região geográfica determinada . 
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