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A Politização da Etnicidade 

... está certo que todo mundo é igual, mas sempre tem 

que ter alguém pra ir primeiro, enfrentar as coisas ... 

Liderança baniwa 





Mundialização, Globalização e Etnicidade 

O trabalho será aqui direcionado para os planos mais gerais do movimento 
indígena, priorizando, de um lado, a abordagem das interações entre os diversos 
grupos étnicos rionegrinos no espaço político da Foirn e, de outro, as mediações 
interétnicas travadas com agências brasileiras de contato e com grupos 
mundializados de apoio à causa indígena. O objetivo maior desta discussão é 
apreender como certas categorias oriundas do movimento indígena - externas ao 
mundo baniwa - circulam no espaço regional rionegrino, como são apropriadas e 
redimensionadas entre as lideranças de Organização de Base e chefias de aldeia 
baniwa e como influenciam em sua intervenção política no espaço multiétnico da 
Federação e nas instituições responsáveis pela implementação de políticas públicas. 

Essa temática remete à discussão sobre manutenção e transformação da 
identidade étnica; porém, ela deve ser precedida por outro importante conceito, o 
de ocidentalização, habitualmente interpretada como processo civilizatório .associado 
à idéia de modernização, um parâmetro dado pela cultura dominante às culturas 
subalternizadas (Latouche, 1996). Segundo Ianni (1995), a ocidentalização 
pressupõe a transformação de valores e padrões de comportamento, envolvendo a 
sacralização do mundo, o privilegiamento do indivíduo, o culto à propriedade 
privada, à racionalidade e ao urbanismo, características típicas dos padrões de 
vida e cultura das classes dominantes da Europa Ocidental e Estados Unidos da 
América. Esta concepção subentende a idéia de que progresso, evolução e 
aprimoramento da raça humana são sinônimos da adoção de padrões ocidentais 
de comportamento. Industrialização, modernização, ocidentalização e adoção de 
tecnologias avançadas são facetas da globalização que perpassam as diversas 
realidades planetárias. 

Como os conceitos e valores subjacentes, a idéia de ocidentalização vem 
orientando as relações interétnicas desde os primórdios da colonização; antes da 
crise deste paradigma evolucionista, as sociedades indígenas pareciam fadadas ao 
desaparecimento, lhes restando como única alternativa de sobrevivência o 
amalgamamento aos padrões não-indígenas de vida e o abandono de suas formas 
próprias de conceber e intervir no mundo. 
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A eclosão em diversos espaços políticos, sociais, econômicos e midiáticos 

do processo de globalização, 59 tendo o ambientalismo como um de seus subprodutos, 

expressou de forma aguda a crise do paradigma da ocidentalização e deu visibilidade 

à heterogeneidade cultural das diversas sociedades do planeta, algo que nunca 

deixou de existir, mas que antes era negativamente valorada. 

Ortiz ( 1994) demonstra que a globalização econômica e a adoção de um 
modelo básico de tecnologia geram um certo grau de homogeneização dos cenários 

mundiais que passam a se assemelhar entre si, mas isso não encontra equivalente 

no plano da cultura, pois, apesar dos prognósticos em contrário, o processo de 

globalização não aniquilou as manifestações culturais singulares em favor de uma 

única, tendo na verdade promovido uma revalorização das especificidades e 

heterogeneidades culturais. Para o autor, as estruturas econômicas globalizadas 
são simultaneamente homogeneizantes e heterogeneizantes, pois, se por um lado 

promovem uma padronização da produção capaz de anular as diferenças, por outro, 

não abolem as disparidades locais nem a formação de grupos segmentados que 

passam a compor a sociedade civil mundial e que incorporam as totalizações de 

formas díspares e contraditórias, recriando o global por meio de especificidades 

que não são incompatíveis com a globalidade, mas a ela se subsumem (Ortiz, s.d.). 
Ele lança uma importante distinção entre os conceitos de pattern e 

standard; o primeiro termo traduz a idéia de "normas estruturantes do 

comportamento social", ao passo que o segundo se refere particularmente ao 

processo de produção de objetos. Na globalização, existe uma uniformidade da 

base tecnológica - que homogeneiza o processo de produção de objetos - mas não 

uma padronização similar dos comportamentos sociais; estes permanecem plurais 

coexistindo com os elementos homogêneos do capitalismo global (Ortiz, 1994). 

A existência de modelos diferenciados de pattern não anula a padronização 

e subalternização forçada ao padrão standard imposto pela tecnologia; ambos são 

situações complementares, num mundo em que já não existem grupos sociais 

desligados do fluxo principal da cultura mundializada. O caráter e intensidade dessas 

inter-relações são bastante variáveis, mas nenhum grupo social pode hoje se situar 

efetivamente como uma exterioridade em relação à cultura mundial (Ortiz, 1992). 

Tais condições interativas levam à necessidade de problematizar a idéia convencional 

de imposição de valores e comportamentos de uma cultura à outra, num contexto 

mutante no qual o que era externo, pertencente a um padrão mundial, pode tornar

se nativo, legitimando-se por meio da inserção em práticas locais de caráter 

amplamente polifônico. Instituições e comportamentos ditos tradicionais convivem 

com formações socioculturais mundializadas, que por sua vez podem assumir 

configurações inesperadas ao serem reapropriadas pelos grupos subalternizados 

(Ortiz, 1994). Nesse contexto, a adoção de padrões globalizados de comportamento, 

como o uso de bens tecnológicos, em vez de se constituir apenas em fator de 



dependência e de destruição da organização da sociedade, pode passar a figurar 

como parte das estratégias de luta pela autonomia política e econômica de povos 

indígenas (Turner, 1993b). 

Uma das possibilidades abertas por um sistema permanente e 

mundializado de comunicação é o estabelecimento de grupos sociais 

desterritorializados, distintos daqueles que constituíam anteriormente as 

sociedades nacionais; os extratos sociais estabelecidos na dinâmica própria do 

Estado-nação permanecem existindo, mas podem se rearranjar na forma de grupos 

de interesse, articulados a partir de "redes de cultura" interativas e mundiais 

(Ortiz, s.d.; Araújo, 1998). Essas redes interligam permanentemente as mais 

distantes regiões do globo, viabilizando o funcionamento de um sistema 

econômico e financeiro mundial, reduzindo a importância das fronteiras territoriais 

e possibilitando a formação de alianças entre grupos aparentemente díspares. 

Neste tipo de rede, situamos o entrelaçamento que se formou entre o movimento 

indígena e o ambientalismo, colocando as Organizações Indígenas num eixo de 

articulação entre universalismos e localismos e superando um cenário anterior 

em que as culturas indígenas se referiam essencialmente às políticas indigenistas 

prod .uzidas pelo Estado nacional. A liderança indígena - ligada em seu cotidiano 

imediato ao poder local que a constitui e legitima sua participação - é guindada 

ao papel de interlocutor de uma comunidade discursiva mundial. 

A globalização da Amazônia não é um evento inédito, tendo se expressado 

de diversas maneiras desde o início da história da colonização. O que o momento 

atual apresenta de novo é a possibilidade de que grupos subalternizados, como os 

indígenas, possam angariar apoio político participando de redes desterritorializadas, 

detentoras de poderes e influência capazes de ampliar a ressonância de suas lutas 

por direitos étnicos e sociais, de auxiliá-los na obtenção de posições menos 

assimétricas que aquelas anteriormente disponibilizadas e a perceber e valorizar 

uma diferença étnica até então naturalizada, oferecendo um contraste pelo qual 

eles reelaboram sua etnicidade. A agilização do fluxo de circulação da tecnologia 

permite tanto uma maior penetração das ideologias e práticas globais na vida 

aldeã, quanto o fluxo inverso, possibilitando aos índios a veiculação de suas 

propostas e reivindicações em redes mundiais como a WEB. 

A valorização de culturas locais também já ocorreu em outros momentos 

históricos, mas nessas ocasiões não existiam os meios de comunicação que hoje 

viabilizam a circulação das idéias com uma intensidade capaz de fazer diferença 

na vida cotidiana das pessoas. Igualmente eles tornam possível a atores políticos 

estritamente locais constituir ou participar de redes globais de interesses 

estabelecendo alianças que permanecem assimétricas - pois os centros de decisão 

estão fora de seu alcance e as oportunidades de obter visibilidade e credibilidade 

não são igualmente acessíveis a todos -, mas que ainda assim têm propiciado um 
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maior grau de governabilidade dos índios sobre os seus destinos, que o obtido nas 

fases anteriores do processo colonizatório . 

No mundo indígena, este fenômeno gera saberes e vivências que 

modificam e redimensionam suas práticas sociais e influem no modo de viver; 

suas lutas pelos direitos étnicos concretizam um tipo de "educação mundializada," 

que se expressa na partilha de bens simbólicos de uma cultura mundial que já 

pode até ser pensada como mecanismo interno de uma mega-sociedade em expansão 
(Ortiz, 1994 :97). Também existe uma partilha desigual de bens econômicos que, 

mesmo desfavorável aos índios, lhes propicia a aquisição de artefatos 

industrializados . O uso desses produtos não é sinônimo de adoção automática dos 

princípios culturais do ocidente, pois, se os indígenas usam tênis, relógio, 

computador ou GPS, isso não significa que houve uma assimilação de suas 
expressões culturais à cultura de onde provêm estes bens econômicos, pois cultura 

e economia não são dimensões equivalentes da realidade e a cultura não deve ser 

reduzida a seus produtos (Ortiz, 1994). 

As Organizações Indígenas podem exprimir uma face mundializadaªº 

quando se ordenam na forma de rede descentrada, pertencente a todos os lugares, 

representando todos os índios, sem limites geográficos e/ou fronteiriços bem 

definidos, construindo um grupo de interesse definido através da diferença étnica. 

Tais características surgem em entidades de abrangência muito ampliada como 

a Coordinación de las Organizaciónes Indígenas de la Cuenca Amazônica (Coica), a 

Coordenação de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Capoib) e, dentro de 

certa medida, também na Coiab, que evidenciam este caráter desterritorializado, 
contrário à lógica das sociedades indígenas, cujas relações de poder se orientam 

por territorialidades restritas e bem definidas. Para os habitantes comuns das aldeias, 
grandes estruturas como a Coiab e a Coica são meras abstrações que não têm 

expressão concreta no seu cotidiano. 

A dinâmica do movimento indígena constrange as direções das grandes 

Organizações a priorizar atividades que, mesmo sendo de interesse dos grupos 

aldeados, costumam ser desenvolvidas fora do espaço tribal, comprometendo a 

visibilidade de seu trabalho nas aldeias e instaurando uma crise permanente de 

legitimidade de lideranças que priorizam ações políticas em espaços globais, mas 

representam culturas que valorizam o poder local. 

As lideranças das grandes Organizações são colocadas num duplo e 

contraditório papel, que elas devem harmonizar em si próprias: diluir sua identidade 
numa condição genérica de índio em luta, demandando direitos de cidadania e, ao 

mesmo tempo, reafirmando a diferença étnica ante as sociedades nacional e 

mundial. Carregam, de modo imperceptível para os não-índios, as marcas indeléveis 

de sua identidade tribal, da pertinência a um grupo étnico específico, de uma 

língua materna diferenciada da língua nacional, enfim, de formas diferenciadas de 



socialização, que, embora perpassadas pela cultura mundial, não se reduzem a 

ela. Nestes espaços políticos desterritorializados, a manipulação da identidade étnica 

assume uma auto-objetivação na adoção da identidade de índio genérico que 

favorece a superação conjuntural de rivalidades e disputas clânicas, propicia a 

reelaboração cosmológica do contato e permite estabelecer uma solução de 

compromisso entre o universal e o particular, instalando um campo de negociação 

interétnica (Bartolomé, 1979, 1995). 

Uma das conseqüências do descompasso entre os planos local e geral do 

movimento indígena é a migração para as grandes entidades de lideranças que se 

inviabilizaram em suas áreas de origem, gerando uma espécie de exílio para cima 

por meio do qual a liderança desgastada tenta reconstruir uma nova forma de 

intervenção mais afastada do espaço local, conforme evidencia o depoimento abaixo: 

É, isso acontece mesmo; não é todo mundo que vem para uma organização 
grande que est á queimado na base, mas acontece sim. É mais comum quando 

as pessoas da base não entendem o papel das entidades grandes. Eu sou contra 

isso porque é um prejuí zo para a comunidade local e para a organização maior. 

Para mim , o melhor seria não fazer isso e sim tentar recuperar essa liderança 

no seu local de origem; a base .é que tem o poder de recuperação do trabalho 

dessas pessoas ; não devia deixar ela vir ou mandar ela para se livrar de um 
problema porque, quanto mais longe, maior é a chance dela se complicar aqui 
fora; aqui não tem quem faça um controle político do trabalho dessa liderança . 

(R .T., Baniwa, ex-dirigente da Coiab e da Foirn) 

As lutas étnicas capitaneadas pelo movimento indígena são travadas 

num cenário em que se entrecruzam distintos modos de conceber a vida; sua 
intervenção pressupõe a existência de discursos concorrentes, enunciados por 

portadores de 'pontos de vista' 61 que variam segundo suas posições na cena social , 

na qual representam interesses diversos, cuja coexistência as lideranças devem 

gerenciar. Assim, é possível observar, entre muitos representantes das gerações 
mais velhas e dos primeiros dirigentes do movimento indígena, aqueles que 

buscam um padrão ocidentalizante de comportamento e a negação de sua cultura 

de origem, mas também aqueles que são influenciados pelas idéias ambientalistas 

e de revalorização da etnicidade, que se esforçam por fazer valer suas idéias e 

suas interpretações sobre presente e futuro do mundo indígena . Entre ambos os 

grupos existe uma massa de pessoas, cujas posições podem oscilar conforme a 

eficácia social de cada discurso. 

Antes da interveniência do movimento etnopolítico rionegrino, o futuro 

parecia passar pela aceitação de uma definição, não apenas exógena da identidade, 

mas também centrada na negação dos elementos da cultura tribal na adoção do 

estilo de vida ocidentalizado . 
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Essa coisa toda começa na escola do missionário; eles queriam apoiar a educação 
para nós deixarmos de ser índios. Os caras diziam: vocês vão estudar, vão ter 
escola, vão ser educados, vão se vestir, vão ficar bonitos ... as pessoas gostavam, 
eu gostava e ficava pensando: eu quero ser aviador, quero ser piloto da FAB ou 
então ser professor, não quero ser índio, que é uma coisa atrasada. Isso era 
uma coisa muito ruim, era pior do que pegar uma arma e matar o sujeito, 
porque o que eles faziam era envenenar a alma da pessoa, fazendo a gente odiar 
o que a gente era ... Só depois que eu comecei a participar do Cimi, a ir naquelas 
reuniões nacionais, eu comecei a ver a verdade. Naquele ano de 88, nós 
estávamos querendo colocar uma lei pra garantir os direitos dos índios. Eu via 
os Kayapó lutando, aí eu comecei a me interessar por esse lado. Puxa vida! 
Meus parentes não são diferentes desses Kayapó, eles também precisam de 
apoio; foi aí que eu comecei a me interessar desse trabalho, a lutar para colocar 
os direitos dos povos indígenas na Constituição, a defender nossas terras e o 
nosso ambiente. (L. A., Dessana, ex-dirigente da Foirn e parlamentar indígena) 

A identidade assume aqui uma configuração dinâmica que se constrói e se 
transforma nas fronteiras étnicas, situação em que as lideranças indígenas buscam obter 
visibilidade social e negociar posições favoráveis na arena política do espaço interétnico. 
Ela se consubstancializa apenas na presença/existência da alteridade (Barth, 1988, 
1998); é o contraste oferecido pela diferença que permite à liderança Dessana, antes 
desatenta às manifestações de sua própria cultura, empreender primeiro um processo 
de negação identitária, expresso no desejo de ser piloto, professor ou de adotar qualquer 
forma de não ser indígena para depois, ante um alteríndio de sua admiração, reformular 
sua auto-imagem, valorizando a recém-adquirida consciência étnica. 

Práticas discursivas como estas remetem a uma identidade-processo, em 
permanente ressignificação, rejeitam o fixismo de um modelo prescritivo; e mostram 
que esta deve ser permanentemente reconstruída segundo as necessidades e 
prioridades geradas no contato intersocietário estabelecido não apenas com o mundo 
dos brancos, mas também com outros grupos indígenas. Em regiões como o Alto 
Rio Negro, a etnicidade comporta elementos de um prolongado processo 
colonizatório, com a incorporação de diversos saberes e ideologias alheios ao núcleo 
central dessas culturas. Embora a ordenação mítica se mantenha como discurso 
fundador e agregador das formas de atribuir sentido à realidade, as representações 
sociais elaboradas pelos indígenas evidenciam uma permeabilidade a elementos 
ressignificados da cultura do colonizador que foram incorporados ao ethos de cada 
grupo, permitindo releituras críticas das normas culturais e a geração de estratégias 
cognitivas que favoreçam as interações com a alteridade. 

Essa é uma dinâmica que supera os habituais questionamentos sobre a 
autenticidade/inautenticidade das iniciativas de reconstrução cultural promovidas 
pelo movimento etnopolítico, os quais traem uma concepção de estática da 



etnicidade, negando aos agentes políticos indígenas a possibilidade de, ante as 
transformações e injunções forjadas pela alteridade, promover reinterpretações, 

recortes e seleções de elementos da cultura e de decidir ativamente sobre as 

formas de seu redimensionamento e sobre quais deles devem ser repassados 

para as futuras gerações. 

As organizações indígenas que se constituíram ao longo da década de 90 
se caracterizam, por um lado, como uma forma de luta para obtenção de melhoria 

das condições de vida, mas, por outro, sua dinâmica interna estabelece importantes 

transformações na concepção de etnicidade de suas lideranças. Essas aprendem a 

partilhar símbolos da modernidade, a transitar pelas linhas de força da globalização 

e a mobilizar valores e padrões culturais produzidos fora das fronteiras da terra 

indígena. Tal movimentação 'para fora' redimensiona o modo como essas lideranças 
lidam com as manifestações de sua cultura de origem. A consciência da 'indianidade' 

adquirida no mundo não-indígena torna as lideranças mais alertas e sensíveis 

para a necessidade de preservar rituais, saberes tradicionais e o meio ambiente 

onde vivem, não apenas para negociar com poderes externos ao mundo indígena, 

mas também por que percebem que mudanças nas antigas pautas de 

comportamento se fazem necessárias, a fim de dar conta dos novos desafios que se 
constituem no contato com a modernidade. 

Nas grandes reuniões e assembléias realizadas em contextos supralocais, 

observa-se um manejo identitário progressivamente ampliado de acordo com a 

abrangência do fórum político do qual a liderança participa. O uso de múltiplas 

identidades e da língua portuguesa como língua franca nesses eventos configura a 

presença de estratégias neutralizadoras, negadoras das divisões internas em busca 

de consensos práticos, unificadores das tensões entre os grupos . Em busca de 

alianças capazes de ampliar o poder de negociação e deliberação em espaços políticos 

amplos, as lideranças efetuam uma relativização temporária da identidade tradicional, 

mesmo que, na vida cotidiana e na política das aldeias, a identidade operativa 

permaneça sendo aquela ligada ao sib e à fratria. 

Tais artifícios não são utilizados apenas no espaço de interações dos grupos 

étnicos entre si, mas são também aplicados nas negociações com instituições não

indígenas, nas quais as lideranças estabelecem sentidos particulares da unidade e 

identidade indígena, passíveis de serem apreendidas pelos não-índios e gerar 

resultados positivos na negociação. O 'ser indígena' configura uma identidade que 

longe de ser meramente inventada ou contrastiva com a população regional, se 

expressa como um processo multifacetado de circulação de significados que, sem 

negar o que é estrutural, assume um caráter historicamente dinâmico em sua 

configuração cada vez mais perpassada pela realidade mundial. 
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Movimento indígena como movimento social 

Antes de prosseguirmos, faz-se necessário problematizar a idéia de 
'movimento indígena ', tomado até aqui como um dado, sem uma adequada 
discussão deste conceito . 

Em uma extensa revisão sobre a teoria dos movimentos sociais, Gohn (1997) 
discorre sobre as diversas vertentes do tema, partindo das clássicas abordagens do 
funcionalismo e estrutural-funcionalismo, passando pelas contribuições sobre a 
Escola de Chicago e do Marxismo até chegar à teoria dos Novos Movimentos Sociais. 

Para ela, movimentos sociais são "expressões de poder da sociedade civil 
e sua existência, independentemente do tipo de suas demandas, se desenvolve 
num contexto de correlação de força social. Eles são, portanto, fundamentalmente, 
processos políticos-sociais" (Gohn, 1997 :251) . 

A rigor, o movimento indígena não se enquadra plenamente em nenhum 
dos enfoques habitualmente utilizados para a análise dos movimentos sociais, 
particularmente quando nos debruçamos sobre as características e contradições 
internas das culturas que lhes oferecem a base organizativa. Entretanto, estas 
produções teóricas se tornam úteis para o entendimento de suas formas de 
institucionalização e das interações travadas com nichos de poder do mundo não
indígena. Mesmo reconhecendo os limites de um potencial enquadramento do 
movimento indígena nas correntes teóricas que os descrevem, encontramos mais 
afinidades entre a realidade rionegrina e a abordagem dos Novos Movimentos Sociais 
que priorizou "a criação de esquemas interpretativos que enfatizavam a cultura, a 
ideologia, as lutas sociais cotidianas, a solidariedade entre pessoas de um grupo 
ou movimento social e o processo de identidade criado" (Gohn, 1997:121) . 

Os autores dessa corrente rejeitam as abordagens centradas apenas em 
questões macroestruturais genéricas, como o economicismo, incapazes de dar conta 
da influência dos aspectos culturais, das interações travadas entre indivíduos e grupos 
e de como os constrangimentos estruturais influenciam no comportamento dos atores 
sociais que intervêm nos processos políticos instaurados pelo movimento social. 

Estudiosos dos Novos Movimentos Sociais, como Alberto Melucci (1994) 
e Cohen (1985), os tratam como processos sociais em construção, fugindo das 
abordagens sistêmicas estabilizadas e procurando abarcar as práticas cotidianas 
dos sujeitos, ligadas às relações micropolíticas, inclusive as não-institucionalizadas, 
como o espaço doméstico, as interações afetivas, de gênero e de comunicação . Sua 
abordagem prioriza questões relativas aos sistemas de valores de grupos sociais, 
não redutíveis à mera análise macroeconômica. Essa perspectiva não nega o exercício 
do poder nas macroesferas do Estado e também favorece o entendimento de como 
os movimentos sociais podem passar historicamente de uma atuação informal para 
instituições políticas estruturadas e em interação com o sistema hegemônico de 



poder. É uma perspectiva em rede, que procura articular os aspectos macro e 
microssociais e culturais e que se adequa à abordagem que desejamos enfatizar na 
análise do movimento social rionegrino. 

Cohen & Arato (1992:138) denominam esses processos microssociais de 
"mundo da vida", um subsistema da sociedade civil voltado para "a emergência de 
instituições especializadas na reprodução de tradições, solidariedades e 
identidades". Embora o conceito de mundo da vida tenha sido criado para contextos 
urbano-industrializados, ele se mostra passível de aplicação na análise das relações 
do movimento indígena com ambientalismo e com aliados e assessores oriundos 
da sociedade mundializada. 

Melucci (1980) também distingue 'movimentos políticos' - ações coletivas 
que buscam ampliar a participação política e a posição dos membros do grupo nos 
processos de tomada de decisão - de 'movimentos organizacionais' que seriam um 
tipo de comportamento coletivo fundado em uma dada organização, cujas atividades 
podem ser dirigidas contra o poder de governo e o sistema de normas e de papéis 
sociais preexistentes, tendendo igualmente para a transgressão dos limites que 
lhes são impostos externamente. Para o autor ambos se constituem como estratégias 
distintas dentro de um mesmo processo de mediação que une a organização social 
ao sistema político. Ele relembra, porém, que uma das principais características 
dos novos movimentos sociais é que eles não almejam a tomada do poder político, 
direcionando mais os seus esforços para a satisfação de necessidades, que é o que 
ocorre no Alto Rio Negro . 

Segundo a forma de organização, os novos movimentos sociais costumam 
ser descentralizados, portando estruturas colegiadas que favorecem a participação, 
deixando pouco espaço para líderes que tentam exercer poder sobre seus liderados 
a partir de sua oratória e carisma. Tal característica é de especial interesse para a 
análise do movimento indígena, que rejeita as estruturas piramidais do sindicalismo 
e prioriza as decisões colegiadas em assembléias e reuniões de conselhos 
deliberativos. Além disso, o movimento indígena no Brasil atravessa um momento 
de mudanças, no qual as lideranças carismáticas que centravam suas ações nas 
denúncias e na militância em grandes entidades nacionais com escassa penetração 
nas aldeias vêm cedendo lugar a um conjunto de microentidades de atuação local 
ou microrregional com um perfil mais voltado para o gerenciamento de projetos e 
ações de auto-sustentação. Esta mudança, para Albert (2000: 198), vem produzindo 
uma "rotinização do discurso étnico", na qual "a afirmação identitária se tornou 
pano de fundo para uma busca de acesso ao mercado e, sobretudo, ao 'mercado de 
projetos' internacional e nacional, aberto pelas novas políticas descentralizadas de 
desenvolvimento (local/sustentável)". 

Segundo esse autor, a intrusão das vidas e territórios indígenas pe)as 
frentes colonizatórias na Amazônia vem produzindo uma reconstrução 
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sociossimbólica dessas culturas, dependente de processos legitimadores externos, 

configurados e impostos pelo Estado e pelas entidades não-governamentais de 

apoio e solidariedade aos povos indígenas. As estratégias identitárias e as lutas 

territoriais travadas pelas entidades etnopolíticas são indissociáveis da conjuntura 

nacional e internacional que hoje envolve a Amazônia e que tem tornado possível 

aos indígenas se apropriarem do sistema de leis e de valores simbólicos, gerados 

pelos grupos sociais (não-indígenas) que dominam politicamente o espaço de 

relações interétnicas (Albert, 1995: 182). A apropriação indígena de saberes e 

poderes institucionais oriundos do mundo não-indígena e utilizados para reforçar 

as lutas étnicas tem gerado, entre outras conseqüências, a institucionalização de 

suas organizações. 

Albert (1997a) demonstra que categorias reivindicatórias, como 

'comunidades' e 'terras indígenas', que vêm sendo manejadas pelo movimento 

indígena em suas estratégias de mobilização, assim como seus principais "registros 

de legitimação", representados pela diferenciação étnica, os saberes sobre a ecologia 

e a ética da diferença, são exodefinições construídas pelas agências de contato e 

entidades de apoio. De modo análogo, uma identidade de "índio genérico" foi 

produzida pela atuação do indigenismo oficial e vem sendo utilizada pelo 

movimento indígena, ainda que simbolicamente reconstruída, em suas negociações 

etnopolíticas. Porém, o autor ressalva que o enfoque sobre o papel central 

representado pelo Estado e entidades indigenistas não-governamentais não anula 

a riqueza da etnicidade construída na experiência reivindicatória e nas inter-relações 

com entidades de solidariedade internacional por meio das quais o movimento 

indígena tem adquirido as "ferramentas discursivas e as relações sociais necessárias" 

para o enfrentamento ou negociação de proposições com o indigenismo oficial 

(Albert, 1997a:185-186). 

Gohn (1997) também assinala a tendência de transformação do movimento, 

ou partes dele, em organizações, mas sem descartar a possibilidade de que o inverso 

se dê , ou seja, de que instituições preexistentes possam dar origem a movimentos 

sociais . No caso indígena, os relatos históricos feitos por Ramos (1997), Ortolan Matos 

(1997) e Albert (1997a, 1997b) demonstram que a intervenção de entidades 

préexistentes, como a Igreja e grupos de solidariedade nacional e internacional, 

viabilizou a constituição do movimento indígena no Brasil, que, por sua vez, vem 

percorrendo a trilha de uma progressiva institucionalização de suas organizações, 

com aquisição de sedes próprias, eleições regulares de diretorias, registro de estatutos 

em cartório, abertura de contas bancárias e organizações de setores administrativo

financeiros para o gerenciamento de recursos e projetos, aprofundando, por esta via, 

sua face de movimento organizacional (Ricardo, 1995). 

Essa trajetória não é uma peculiaridade do movimento indígena , sendo 

comum a grupos políticos que buscam reconhecimento pelas instâncias formais de 



poder, o que costuma exigir uma estrutura organizacional com a presença de 
representantes formalmente eleitos e a constituição de instâncias burocráticas que 
intermedeiam as interações correntes com outras instituições, particularmente com 
os representantes do Estado (Doimo, Doxsey & Beling, 1986) . Os líderes das 
organizações indígenas também precisam fazer escolhas e tomar decisões racionais 
em busca de financiadores, adeptos, apoios políticos e consumidores de produtos 
étnicos. Desenvolvem ações de gerenciamento, competem por fontes de financiamento 
para o desenvolvimento de suas atividades e participam de um mercado de bens 
simbólicos, em que efetuam cálculos de custos e benefícios para subsidiar suas ações, 
o que permite caracterizá-los, neste aspecto, como um grupo de interesses . 

No Alto Rio Negro, o movimento indígena se insere no tecido social como 
entidade mobilizadora e no plano político mais amplo, no qual se tomam decisões 
sobre a distribuição dos recursos produzidos no mundo não-indígena, buscando 
intervir nele através de argumentos fundamentados na diferenciação étnica. Seus 
líderes efetuam uma mediação entre identidades étnicas e identidades políticas, 
instaurando definições identitárias estruturadas em torno de um 'nós', índios, em 
oposição a 'eles', não-índios, por meio das quais procuram legitimar-se e conquistar 
posições no cenário político . 

Porém, mesmo que as idéias políticas das lideranças indígenas sejam 
profundamente marcadas pela oposição branco-índio, pode-se observar uma 
complexificação na teia de relações de poder; nela, os atores sociais mudam suas 
posições no campo político intersocietário, de acordo com os contextos que 
precisam enfrentar, situando-se como indígenas ora em consonância, ora em 
oposição ao mundo dos brancos ou com as produções de sua cultura de origem. 
Em outros momentos, são os brancos que desempenham tais papéis, instaurando 
uma dinâmica que permite a construção de alianças variadas e transitórias em 
que se intercambiam interesses e prioridades dos blocos de poder que cruzam a 
questão indígena. 

Aqui se configura um cenário em que a oposição de 'nós índios' e 'eles, os 
brancos', é estritamente conjuntural, habitualmente se expressando em espaços 
políticos públicos do campo interétnico, particularmente na mídia e nos documentos 
oficiais do movimento indígena. Nas relações concretas do cotidiano, as oposições 
entre brancos e índios podem se borrar e se reconstituir como alianças entre grupos 
de lideranças indígenas e de representantes institucionais não-indígenas, variando 
em virtude do tipo de objetivo perseguido . No entanto, as relações entre os próprios 
índios não têm caráter homogêneo; são igualmente interações conflituosas que 
tanto recobrem divergências tribais irredutíveis, quanto alianças e oposições 
transitórias formadas nas disputas eleitorais e de recursos materiais e simbólicos . 
Em consonância com o estilo rionegrino de exercício de poder político, sua expressão 
pública costuma ser sutil, sendo quase imperceptível ao observador desavisado. 
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Das análises de Gohn (1997) sobre as formas de intervenção dos 
movimentos sociais, destacamos algumas que sintetizam as principais características 
de ação etnopolítica no Alto Rio Negro: 

• a presença de uma consciência grupal, um sentimento de pertença a um grupo 
articulado por compromissos coletivos que se desenvolvem como um espirit de 
corps, criando uma idéia de coletivo; 

• a necessidade de utopias, de ideais de transformação da realidade que vão além 
do que é factível de se obter no momento atual; 

• a tendência à institucionalização, com o objetivo de ganhar reconhecimento na 
sociedade mais ampla em referência à qual eles se constituem; tais práticas, 
inicialmente informais, costumam trilhar um grau progressivo de formalização; 

• a existência de um ativo processo de produção de representações sociais e identitárias, 
que se desenvolve mediante relações de comunicação e de cooperação em atividades 
cotidianas como reuniões, assembléias, viagens, elaboração de documentos, uso do 
espaço midiático, conversas em bares, documentos, uso da Internet, elaboração de 
jornais e boletins informativos sobre as atividades do movimento etc.; 

• a partilha de identidades e crenças que une e facilita a mobilização dos membros 
do movimento social; tais identidades são reconstruídas em processo e fazem 
parte de um conjunto de negociações políticas travadas entre os integrantes do 
grupo e seus interlocutores, na busca de obter respostas e soluções para os 
problemas detectados; 

• a manipulação de símbolos e ideologias construídos fora do movimento e, algumas 
vezes, anteriores a ele, mas que são recriados e ressignificados no decorrer de suas 
atividades, sendo manejados pelas lideranças para reforço do processo político em 
curso, e incorporadas como parte de seu projeto e trajetória política. Tais disputas 
simbólicas envolvem a busca pelo controle dos significados e interpretações 
hegemônicas dos fatos e eventos políticos de interesse do movimento; 

• atividades que envolvem conflitos de interesse e relações de poder entre etnias 
distintas, em busca de acesso a bens e políticas públicas capazes de melhorar 
sua qualidade de vida; 

• a dependência em que o seu sucesso, em grande medida, se encontra do 
reconhecimento político pelos grupos com os quais interagem e do grau de 
obtenção dos benefícios pelos quais luta; entretanto suas atividades não almejam 
apenas recursos, mas também reconhecimento e a legitimidade; 

• a produção de elites políticas que atuam inicialmente nas próprias instâncias 
do movimento, mas que são progressivamente incorporadas em outras 
instâncias de poder. 

Essas características dos movimentos sociais, selecionadas em razão de 
reconhecermos sua expressão na realidade rionegrina, serão utilizadas ao longo do 
texto, para pontuar formas de atuação do movimento indígena na região. 



Para Sztompka (1993), os movimentos sociais podem ainda ser agrupados 

segundo as motivações subjacentes à sua ação, o tipo e abrangência da mudança 

almejada pelas atividades que desenvolvem . Nessa perspectiva, pode-se dizer que 

o movimento dos indígenas rionegrinos pode ser caracterizado como um conjunto 

de iniciativas políticas que busca um reconhecimento de seu modo de vida e de 

sua diferença cultural, o que coexiste com uma lógica instrumental que visa à 

conquista de espaços de poder político em frações do Estado, tal como ocorre na 

terceirização em saúde e na busca de cargos de representação parlamentar . 

Embora os esforços de lideranças expressivas do movimento indígena 

rionegrino tenham se voltado para a busca de mudanças sociopolíticas dos valores 

e crenças ligados à imagem e lugar do índio no mundo não-indígena, é possível 

observar uma lacuna entre tais objetivos e as práticas de suas Organizações, que 

demonstram, no momento atual, um baixo nível de mobilização para obtenção de 

mudanças no sistema de leis e regulamentos indigenistas, sanitários e outras 

disposições legais que discriminem ou inflijam penas aos povos indígenas. 

Habitualmente, o que se observa é a busca de amparo na legislação que regulamenta 

a questão indígena e da aplicação prática dos direitos nela garantidos, sem um 

questionamento mais profundo da estrutura legal vigente no País. É dentro deste 

enquadre legalista que se situam as facetas reivindicatórias, interessadas em ampliar 

o poder de decisão e acesso aos canais de definição de políticas públicas e intervir 

nos processos de aplicação/destinação de recursos para sua implementação. 

Com base nas características que acabamos de discutir, passaremos a 

analisar o movimento indígena rionegrino, enfatizando posteriormente sua expressão 

na área baniwa. 

Situação atual do movimento indígena rionegrino 

O início do movimento indígena no Brasil, no início dos anos 80, foi marcado 

pelas reuniões e assembléias nas quais lideranças de diversas regiões do País 

trocavam experiências e denunciavam agressões e a exploração a que eram 

submetidos na violência do contato interétnico. Segundo Matos (1997), esse período, 

orientado pela idéia de um pan-indigenismo, se caracterizou pela formulação de 

denúncias sobre as más condições de vida, de surtos epidêmicos, mortes indígenas 

e pelas bandeiras de luta pela demarcação da terra. 

A Foirn foi fundada em 198 7, no tumultuado contexto gerado pela intrusão 

das mineradoras e da agressiva política desenvolvimentista do Calha Norte (Oliveira 

Filho, 1990) . Logo a entidade entrou no compasso das pautas do pan-indigenismo 

praticado em nível nacional, do qual algumas de suas lideranças já tinham 

experimentado a militância. Segundo a rememoração de lideranças da época, suas 

principais atividades eram a articulação para discutir a demarcação, a esta altura 
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já encaminhada pelo Projeto Calha Norte, e propostas para a valorização da cultura 

indígena, o que nem sempre era bem recebido por chefias de aldeia acomodadas à 

negação dos sinais diacríticos de sua etnicidade . 

Apesar da importância atribuída ao discurso etnopolítico, a necessidade de 

oferecer respostas econômicas já estava presente desde o primeiro momento da entidade: 

Quando a Foirn foi criada já era devido a problemas econômicos. No fundo, a 

divisão que o Calha Norte causou entre as comunidades era um problema 

econômico; as pessoas tinham necessidades e o projeto prometia uma saída 

para esses problema; por isso muitas comunidades e lideranças apoiaram os 

militares . É claro que a luta pelos direitos estava no estatuto da Foirn, mas o 

que fez as pessoas se movimentarem em torno da Federação era o desejo de 

achar saída para a auto-sustentação; isso já estava Já desde o começo (R. T., 

Baniwa, ex -dirigente da Foirn) 

Cientes de que o discurso etnopolítico sozinho era incapaz de prover a 

adesão à utopia veiculada pelo movimento, por parte de liderados que demandavam 

transformações concretas na sua realidade cotidiana, as lideranças buscaram formas 

de atuação centradas no desenvolvimento de projetos sociais e econômicos. Essas 

pressões oriundas das bases exerceram uma influência decisiva na superação 

precoce do 'denuncismo' que se manteve por muito mais tempo em outras entidades 

no resto do País. Tal possibilidade se concretizou com a obtenção de financiamentos 

vindos dos países europeus, direcionados ao desenvolvimento de projetos de auto

sustentação. Os acordos firmados demandavam o estabelecimento de uma assessoria 

técnica para a entidade, papel assumido pelo Instituto Sócio-Ambiental, que passou 

a desenvolver uma parceria regular com a Foirn . 

A opção feita pela diretoria da Foirn não só se concatenou com as demandas 

de parcerias e financiadores, mas também representou um encontro com as 

expectativas geradas pela concepção de chefia política vigente nas aldeias, nas 

quais se exigia que também os mediadores das relações interétnicas fossem capazes 

de captar bens e serviços para redistribuição comunal, sob pena de esvaziamento 

da retórica política do movimento indígena. 

O Estado brasileiro tem intervido como um fator essencial na definição 

de rumos e estratégias da organização política do movimento indígena, seja para 

se opor, como se deu nos seus primórdios, seja para propor parcerias na execução 

de políticas públicas, tal como ocorreu com a demarcação das terras indígenas do 

Alto Rio Negro e como vem se dando na implantação do Distrito Sanitário Especial 

Indígena . No momento atual, observa-se em entidades na Foirn e nas Organizações 

de Base mais estruturadas uma tendência de aproximação, expressa numa constelação 

de reivindicações estruturadas não apenas em torno da busca de bens e serviços 

do poder de Estado - sendo essa uma demanda que nunca cessa totalmente -, 



mas também do direito de participar politicamente das decisões que afetam suas 
vidas e culturas, na rejeição à condição de tutelado e no propósito de demonstrar 
capacidade de gestão e execução de políticas públicas para elas direcionadas. 

A análise das pautas discutidas nas reuniões 62 do Conselho Administrativo 
da Foirn (CAF), de 1999 a 2001, mostra alguns temas recorrentes, tais como a 
avaliação do trabalho desenvolvido e o planejamento de ações para o período 
seguinte, discussão de relatórios de atividades de Organizações de Base e prestação 
de contas. A partir de 1998, o convênio de saúde com a Funasa apareceu nas 
pautas de todos os eventos; outros podem surgir conjunturalmente, dependendo 
das demandas e fatos políticos que se sucedam no cenário local e extralocal. As 
pautas costumam equilibrar questões de relevância política mais ampla com 
questões administrativas ou gerenciais de interesse local. 

Também podem ser citados, para o período enfocado, assuntos como a 
implantação da rede de radiofonias, plano de fiscalização das áreas demarcadas, 
Marcha dos 500 anos, Fórum de Direitos Indígenas e discussão sobre potenciais 
candidatos indígenas para as eleições municipais, proposta de criação de Território 
do Rio Negro pelo governo do Amazonas, construção de hidrelétrica pelos militares 
na região do Médio Rio Negro, Lei de Patentes e de Propriedade Intelectual e 
presença de pesquisadores em áreas indígenas. 

Mesmo não formando uma listagem exaustiva das discussões travadas 
nas reuniões do CAF, observa-se que a maior parte dos temas citados se origina em 
contextos externos ao mundo indígena, reforçando a idéia de Albert (1997) de que 
o Estado e as ONGs permanecem configurando a movimentação política indígena. 
Pelo menos em entidades grandes como a Foirn discussões são, em boa parte, 
respostas a necessidades e problemas gerados por atores sociais não indígenas. As 
discussões, internamente geradas, que costumam despertar maior interesse dos 
delegados presentes, giram em torno da distribuição de bens e serviços viabilizados 
pela Federação. 

A trajetória seguida pela Foirn mostra uma busca de legitimação através 
da participação nos espaços de poder e de decisão na condução de políticas públicas 
setoriais de interesse imediato, mas não consegue encobrir a ausência de propostas 
sistemática~ de redimensionamento dessas mesmas políticas públicas; durante o 
período de observação, a única iniciativa deste tipo foi o Plano de Proteção e 
Fiscalização das Terras Demarcadas, que foi apresentado à Funai, comportando 
uma proposta de reformulação das finalidades e formas de atuar do órgão no Alto 
Rio Negro. Essa lacuna é percebida por algumas lideranças que reclamam da 
ausência de uma agenda propositiva nas negociações com o Estado, situações em 
que as entidades têm se limitado a reagir às iniciativas governamentais, não raro 
se adequando a moldes preestabelecidos por aquele. 
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Uma vez superada a grande e unificadora bandeira da demarcação das 
terras, observa-se uma tendência a priorizar outros espaços de negociação, 
particularmente no campo de políticas sociais como a saúde, a educação e a 
produção. Tourraine (1989) reconhece esta opção como uma das facetas típicas dos 
novos movimentos sociais da América Latina, por ele caracterizados como 
movimentos organizacionais, que têm direcionado esforços para o controle dos 
propósitos da produção cultural, tais como a finalidade da escola, dos cuidados de 
saúde e dos veículos de comunicação de massa . 

Esses campos de atuação das Organizações vêm crescendo em importância 
e freqüência nas pautas e atividades do movimento indígena, que tem pleiteado 
não apenas a ampliação do número de escolas e de serviços de saúde nas áreas 
indígenas, mas também buscado um redimensionamento nas características e 
finalidades de sua atuação , expressos nas reivindicações por uma educação bilíngüe 
e bicultural e por um subsistema de saúde indígena culturalmente sensível. 

Ao contrário da arraigada desconfiança dos militares, para os quais a 
movimentação indígena representa uma ameaça à integridade da nação brasileira, 
as práticas atuais das entidades rionegrinas parecem se encaminhar para um rumo 
oposto. A bandeira da autonomia permanece íntegra, mas se tem observado uma 
ampliação progressiva, embora lenta e freqüentemente contraditória, dos vínculos 
com o poder de Estado, que não se reduzem, porém, a uma forma simplista de 
subordinação . As lideranças rionegrinas se orgulham de sua habilidade em ocupar 
espaços de negociação com o poder de Estado, mas existe uma atenta vigilância -
exercida particularmente pelos adversários dos dirigentes em exercício de cargos 
eletivos - com o intuito de flagrar quaisquer sinais de subalternização às práticas 
estatais e mesmo das entidades assessoras . Denúncias com este teor têm 
significância para os liderados e já custaram mais de um mandato . 

Nos últimos anos, a Foirn tem executado várias ações de políticas públicas, 
que lhes foram delegadas por intermédio de ativas negociações feitas pelas lideranças 
ou pela ocupação de nichos de recursos e poder acessíveis nas instituições, mas 
nunca antes utilizados. Dentre as políticas sociais executadas pela Federação e suas 
filiadas nos últimos quatro anos, podemos citar a execução da demarcação das terras 
feita por ela e o Instituto Sócio-Ambiental ; as ações de saúde no recém-implantado 
Distrito Sanitário Especial Indígena; a construção, a reforma e a implantação de 
escolas indígenas nas comunidades com recursos do Fundef/Ministério da Educação 
e outras fontes não-governamentais; o projeto Balcão da Cidadania com recursos do 
Ministério da Justiça, que busca auxiliar na obtenção de documentos básicos e de 
conhecimentos sobre os direitos do cidadão e um amplo leque de atividades 
de desenvolvimento etno-sustentável, como a piscicultura e a comercialização de 
artesanato . Todas são iniciativas que surgem como alternativas a um poder de Estado 
que se omite na realização de suas obrigações legais. 



A distritalização sanitária 

A implantação dos Distritos Sanitários Especiais é um fato ilustrativo da 

progressiva retração do poder de Estado, que tem viabilizado a execução de ações 

de saúde nas aldeias - uma atribuição legal e intransferível do governo federal -

mediante a contratação de serviços pelo Ministério da Saúde/Fundação Nacional 

de Saúde e de entidades não-governamentais para desempenhar esta tarefa. 

A distritalização sanitária, iniciada em 1999, vem seguindo a via da 

terceirização da prestação de serviços, concretizada em todo o País por meio de 

convênios com entidades não-governamentais, boa parte das quais são Organizações 

Indígenas, contratadas para a execução integral das ações distritais de saúde. Tal 

iniciativa não encontra correspondente em qualquer outra área do Sistema Único de 
Saúde (SUS), as experiências de terceirização têm se restringido à contratação 

de serviços em situações específicas como atividades-meio, recursos 

complementares de diagnóstico e prestação de alguns serviços especializados . 

Embora a rede privada permaneça ocupando um espaço privilegiado na destinação 

de recursos do SUS, sua atuação não implica renúncia da execução direta de serviços 

pelo poder público, como vem ocorrendo com a saúde indígena. Esta decisão política 
restringe o cumprimento dos princípios constitucionais que atribuem ao Governo 

Federal a responsabilidade plena pela gestão do subsistema de saúde indígena. 

Analisando as relações entre o Estado e o terceiro setor, 63 Magalhães (2000) 

demonstra que no contexto neoliberal brasileiro vem se instalando um processo 

de redução do Estado, com repasse progressivo de suas funções públicas para 

entidades civis, como as Organizações Sociais e as atuais Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip), que passam a se pautar pelo atendimento a 

interesses do Estado ao serem encarregadas da execução de políticas públicas. O 

processo é potencialmente capaz de conduzir a um incremento da democratização 

da sociedade e da capacidade de intervenção nas políticas públicas por grupos 

civis organizados, que buscam a redução de assimetrias econômicas e sociais. Além 

disso, a captação de recursos pela terceirização pode propiciar um fortalecimento 

instituciona; e um aprimoramento da gestão administrativa dessas entidades civis, 

podendo resultar numa maior capacidade de intervenção no cenário social 

(Magalhães, 2000 :42-54). 

Entretanto, o deslocamento de poder também implica uma desconstrução 

do aparelho estatal e, no caso da saúde, uma impossibilidade de funcionamento 

adequado do sistema de saúde, cujas ações e serviços por serem pulverizadas 

tendem a gerar descoordenação, ineficiência e ineficácia. O modelo terceirizado 

tampouco afasta o risco de corrupção, além de instaurar a necessidade de um 

acompanhamento técnico minucioso das ações conveniadas, para as quais os órgãos 

públicos não têm atualmente um preparo apropriado. 
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Magalhães (2000:4 7) assinala outra importante conseqüência, ao repassar 
a responsabilidade da execução, o poder de Estado afasta de si a cobrança dos 
destinatários do serviço a ser prestado; por sua vez, a entidade civil captadora 
dos recursos passa a sofrer uma dupla pressão, a dos usuários e a do financiador. O 
autor assinala ainda a superposição de papéis do terceirizado, que passa a atuar 
simultaneamente como 'organização militante', isto é, em luta pelos direitos sociais, 
e como uma 'organização profissional', ou seja, uma entidade prestadora de serviços 
sociais, cujo acesso a organização militante procura garantir. 

As características descritas por Magalhães são bastante convenientes para 
direcionar a análise das relações entre as Organizações Indígenas que assumiram 
convênios com o Ministério da Saúde para executar as ações distritalizadas nas 
áreas indígenas. 64 A vinculação das entidades à proposta de terceirização do 
Ministério da Saúde gera uma influência direta desta política de governo sobre as 
condições de vida da maior parte dos povos indígenas da Amazônia legal, área 
sobre a qual incidem as atenções e interesses da sociedade globalizada. 

Ao contrário de outras grandes Organizações Indígenas da região Norte 
da Amazônia brasileira, que aceitaram integralmente a terceirização das ações de 
saúde, a direção da Foirn (e provavelmente também seus assessores não-índios) se 
mostrou inicialmente relutante em firmar um convênio para a execução de serviços 
de saúde nas aldeias, limitando-se a pactuar o recebimento de recursos para 
execução de atividades de controle social, isto é, o acompanhamento e a fiscalização 
sobre a aplicação dos recursos públicos e sobre a qualidade dos serviços prestados 
pelas ONGs não-indígenas encarregadas da prestação de cuidados de saúde nas 
aldeias . Ao longo dos últimos três anos, a Federação foi sendo paulatinamente 
pressionada a assumir também as responsabilidades na prestação de cuidados de 
saúde, de tal forma que no ano de 2002 a Foirn recebeu os encargos e recursos 
para efetuar o atendimento para mais de 70% da população indígena aldeada do 
Alto Rio Negro, ficando, a partir de 2003, com a total responsabilidade pela 
assistência às comunidades. 

Essa nova condição gera um redimensionamento, deliberado ou não, do 
perfil de atuação da entidade, que se obriga a efetuar um aprimoramento de sua 
gestão administrativa, de modo a responder às complexas demandas de 
programação e de prestação de contas de recursos públicos. Além disso, os dirigentes 
passam a enfrentar uma inusitada situação de coordenar a atuação de um grande 
número de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e odontólogos 
contratados para o desenvolvimento das obrigações conveniais, que trazem para o 
espaço das relações etnopolíticas suas demandas e lógicas próprias de atuação, as 
quais nem sempre se harmonizam com as prioridades políticas da entidade. 

As novas tarefas da Federação também geram impacto na geopolítica e 
economia locais . Atualmente, a Foirn é a segunda maior empregadora em saúde no 



município de São Gabriel, ficando atrás apenas das Forças Armadas. O impacto dos 

recursos de saúde na economia do município e nas relações internas da entidade pode 

ser mensurado a partir dos seguintes dados: em 2001, o orçamento aplicado pela Foirn 

em suas atividades não-sanitárias foi de R$ 531.150,33 e o recurso oriundo do convênio 

firmado com a Funasa foi da ordem de R$ 2.900 .000,00, ou seja, quase cinco vezes 

maior que o orçamento destinado ao trabalho político geral. Em 2002, o convênio de 
saúde pulou para R$ 5. 700 .000,00, pois a Foirn assumiu a responsabilidade da 

assistência de toda a área indígena do município de São Gabriel da Cachoeira, exceto 

calha do Rio Negro e Xié, que ficaram sob a responsabilidade da Diocese. No mesmo 

ano o orçamento da Federação não chegou a atingir R$ 600.000,00. 

O montante total de recursos captados para a saúde indígena pelo Distrito 

Sanitário do Rio Negro, compreendendo ações sanitárias nos municípios de São 

Gabriel, Santa Izabel e Barcelos, corresponde a R$ 11. 700 .000,00 para 2002. Se 

considerarmos uma população estimada de 28 mil pessoas que devem receber 

atendimento, teremos uma previsão de gasto de R$ 417,8 per capita/ano, quase três 

vezes acima da média de gasto brasileiro para os não-índios, que foi de R$ 156,00 

per capita/ano em 2001, e 41 vezes acima do que as Secretarias Municipais de 

Saúde recebem do Ministério da Saúde, que habitualmente repassa para os sistemas 
municipalizados o montante de R$ 10,00 per capita/ano. 

A magnitude desses recursos cobra um preço em termos de tempo e atenção 

voltados para uma atividade especializada, como a prestação de serviços de saúde. 

Tais eventos ainda são muito recentes para que se possa ter uma dimensão adequada 

de suas conseqüências no campo etnopolítico, mas desde já é possível delinear o 

peso que o convênio de saúde tem no quadro geral de atividades da Federação. As 

responsabilidades geradas pelas funções sociais da ação sanitária, pela complexidade 

técnica das ações programadas e dos intrincados mecanismos de movimentação e 

prestação de contas de recursos públicos, tendem a exigir um grande esforço das 

pessoas e instituições, geram um risco efetivo de relegar outras atribuições da entidade 

a um plano secundário e de produzir uma burocracia indígena voltada para a condução 
de processos técnico-administrativos com pouca aderência às prioridades político

comunais. Somente o exercício de uma grande habilidade política poderá obter um 
equilíbrio satisfatório entre estas funções conflitantes. 

Outras potenciais conseqüências políticas enfrentadas pela Foirn se dão 

na interação entre seu perfil de 'organização militante' e 'organização profissional', 

no caso como prestadora de serviços de saúde . Quando a Federação assumiu um 

convênio apenas para fazer o controle social, foi sua faceta militante que predominou, 

pois ela passou a receber recursos para controlar e acompanhar a qualidade da 

execução de uma política pública de seu interesse. Na situação atual, em que ela 

mudou para a condição de executora de serviços de saúde, gera-se um desequilíbrio 

em favor da condição de organização profissional. 
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Antes mesmo da chegada dos primeiros recursos do Ministério da Saúde 

para 2002, já se faziam sentir os reflexos políticos dessa desproporção de atribuições. 

O processo de negociação com a Funasa exigiu restrição de despesas e os 

negociadores da entidade optaram por efetuar o corte dos recursos destinados ao 

controle social, o que significa que, pelo menos para este ano, a opção da Federação 

foi a amputação de sua faceta de 'organização militante' no campo da saúde, uma 
vez que renunciou à possibilidade de acompanhar e controlar a aplicação de recursos 

destinados à população indígena . Não é desprezível a contradição presente no 
desempenho simultâneo das funções de organização militante e de prestadora dos 

serviços, cuja abrangência e qualidade a militância procura garantir, pois o formato 

peculiar da terceirização da saúde indígena e do funcionamento dos conselhos de 

saúde transforma a convenente indígena em executara e fiscalizadora de si própria. 

As informações disponíveis não permitiram evidenciar se as conseqüências políticas 

desta decisão são plenamente apreendidas pela direção da entidade . 

A situação enfrentada pelas convenentes indígenas exprime uma das 

características contradições da interveniência de grupos organizados em processos 

participativos. Segundo Gohn (1988:26) , participar é estar presente em atividades 

que já existem, com suas estruturas e finalidades, pois participação não é sinônimo 

de autogestão . É desta maneira que as entidades indígenas foram chamadas a 
participar da política de saúde, através do enquadramento a uma proposta 

preestabelecida cujos contornos e grandes decisões estão fora do seu alcance; sua 

participação não lhes confere autonomia de decisão para gerir, definir orçamentos 

e efetuar macroplanejamentos do subsistema de saúde indígena. Às entidades 

terceirizadas é facultado planejar e programar ações de saúde apenas dentro de 

limites orçamentários e de uma configuração de serviços preestabelecidos pelo 

poder público e restritos à sua realidade local/distrital. As formas de administração 

desses recursos públicos são igualmente exodefinidas, cabendo às Organizações 

adequar suas estruturas administrativas para responder às exigências de aquisição 

de insumos, contratação de pessoal, prestação de serviços e de contas. A este 
respeito os dirigentes da Funasa têm uma postura transparente, pois costumam 

relembrar em seus pronunciamentos públicos que as entidades terceirizadas estão 

cumprindo uma política de governo, devendo então adequar suas estratégias de 

funcionamento às disposições legalmente estabelecidas neste campo . 

Novas configurações de ação demandam novos perfis de gerência, 

exigindo, além dos saberes já apreendidos no contato com as parcerias de cooperação 

internacional, a formação de quadros com habilitação técnico-administrativa, 

capazes de conduzir processos de captação e circulação de bens e serviços que 

anteriormente não compunham a grade habitual de atuação das Organizações 

Indígenas. A trajetória dos dirigentes evidencia um ativo aprendizado da linguagem 

e estratégias da tecnoburocracia, do manejo de instrumentos administrativos e 



técnicas de gestão, como via de apropriação da lógica institucional de entidades 
públicas, particularmente da saúde. 

As contradições da terceirização são reeditadas no próprio seio do 
movimento indígena. A opção por uma parceria com o Estado para a execução de 
funções públicas lança sobre a Organização Indígena também o ônus do 
desmanche do Estado brasileiro, pois nesse momento ele assume funções 
constitucionais das quais o poder de Estado tenta se eximir (Magalhães, 2000). 
O processo gera um atrelamento, ainda que involuntário, a prioridades políticas 
definidas nas esferas de governo e molda o funcionamento da entidade a planos, 
metas, prazos e orçamentos que violentam seu ritmo de trabalho e seus propósitos 
de atuação. 

Atrasos no repasse de recursos, cortes de orçamento, conflitos 
trabalhistas e problemas decorrentes do mau funcionamento de outros níveis do 
Sistema Único de Saúde passam a onerar politicamente a prestadora de serviços, 
deixando os órgãos de governo a salvo das críticas e insatisfação dos usuários. A 
recepção da responsabilidade de efetuar o controle social, associada à opção de 
corte de recursos para fazê-lo, remete a Foirn para uma curiosa encruzilhada 
ética, pois a entidade assume a responsabilidade de fiscalizar a si mesma e 
renuncia aos meios para executar a fiscalização. Trata-se de uma nuance delicada, 
mas decisiva, pois aqui se borra completamente a clássica oposição 'nós', índios, 
contra 'eles', órgãos de governo, que não cumprem suas atribuições legais, 
podendo a própria Organização Indígena ser responsabilizada e vitimizada pelos 
eventuais fracassos. 

No Sistema Único de Saúde brasileiro, a participação da sociedade civil 
é viabilizada sobretudo por meio de colegiados (conselhos de saúde), cujo caráter 
deliberativo instaura um processo de gestão dos recursos públicos, com o objetivo de 
corrigir e aprimorar o funcionamento de instituições pautadas por prioridades 
definidas pelo governo e que devem ser ajustadas às realidades locais. Um dos 
maiores desafios enfrentados por conselhos e conselheiros é a complexidade dos 
temas enfrentados, aliada à escassa qualificação de profissionais e usuários, índios 
e não-índios, para efetuar os processos de gestão requeridos e viabilizar um 
acompanhamento eficaz dos procedimentos técnicos empregados nos Distritos 
Sanitários. O desafio dessa forma de participação é superar a condição de correia 
de transmissão de decisões políticas oriundas do poder de Estado e lograr um 
nível de representatividade capaz de elaborar propostas autônomas, 
redimensionadoras da produção e gestão de políticas públicas e que se mostrem 
capazes de atender às prioridades e necessidades da população. 

Outro problema enfrentado pelos conselhos é que sua lógica de funcionamento 
é etnocêntrica, dimensionada pela idéia de participação de indivíduos, 
consumidores/usuários de serviços de saúde, comprometidos com uma democracia 
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universal, a serviço de cidadãos isonômicos. Essas instâncias colegiadas não se 
adequam à estrutura indígena de parentesco centrada na pessoa, e não no indivíduo 
gerando obrigações e responsabilidades específicas desta condição; dessa forma, a 
presença de um representante tukano ou baniwa num conselho de saúde, tomada 
como sinônimo de defesa dos interesses de todos os membros do grupo étnico, não 
faz jus à sua condição real de participação, pois ali ele fala em nome de um número 
muito restrito de pessoas e não recebe, como já foi visto anteriormente, delegação 
de poder para decidir por seus representados. 

Em sua atuação, o conselheiro indígena de saúde é obrigado a harmonizar 
noções contraditórias de democracia universal e hierarquia ritual. A instável 
conciliação entre diferentes lógicas políticas neste espaço de mediação interétnica 
deixa o conselheiro de saúde numa difícil encruzilhada entre necessidades universais 
de saúde e suas obrigações particulares em relação dos consangüíneos. A observação 
do funcionamento regular dos conselhos tem demonstrado a tendência dos 
representantes indígenas de priorizar as demandas de seu grupo de parentesco e 
particularmente dos co-residentes, especialmente nas situações que envolvam 
acesso a recursos de saúde . No campo das relações interétnicas, a participação nos 
colegiados de saúde assume, não raro, um caráter de desforra cada vez que os 
representantes indígenas conseguem aprovar suas propostas, em detrimento das 
posições dos representantes institucionais não-indígenas. 

Como em qualquer processo social, este também não é uma via de mão 
única e nem o Estado é um bloco monolítico, isento de contradições. A participação 
indígena gera permanentemente contradições internas e incertezas e as adiciona 
às iniciativas do Estado, pois os sujeitos sociais imprimem nelas suas marcas e 
prioridades, efetuando redimensionamentos diversos nos espaços de participação, que 
costumam ser alargados à revelia dos seus propositores. Os processos de negociação 
instaurados no campo da saúde também propiciam o acúmulo de experiências e 
competências aplicáveis a outros campos de sua atuação, algo rapidamente 
percebido pelas lideranças, que avaliam de forma positiva o aprimoramento da 
estrutura administrativa de suas entidades e os saberes adquiridos nos penosos 
processos de negociação com o Ministério da Saúde. 

A Foirn não está sozinha no caminho aberto pela terceirização; sua 
posição, retardatária em relação a outras Organizações Indígenas, é de cautela 
ante as iniciativas governamentais. Cabe perguntar sobre as razões que têm levado 
os dirigentes indígenas a adotar uma opção de alto risco político para o movimento 
indígena e aceitar uma interação tão profunda e complementar com instituições 
de um poder de Estado, contra o qual a história do movimento tem se configurado 
contrastivamente. 

A primeira pista para tal decisão política aparece num documento 
elaborado por líderes indígenas, no contexto de uma guerra de posições e de 



interpretações dos conflitos políticos ocorridos na comemoração dos 500 anos de 

descoberta do Brasil, no ano de 2000. Os signatários, 65 entre os quais encontramos 

o representante da Foirn, são dirigentes das maiores e mais institucionalizadas 

Organizações Indígenas no País e respondem ao Conselho Indigenista Missionário, 

que os acusara em carta anterior de terem sido cooptados pelo governo; historiam 

e justificam suas posições no trecho transcrito a seguir: 

Atuou-se para que a participação indígena deixe de ser apenas decorativa para 

que possamos assumir nossas responsabilidades. Articulações, convênios foram 

firmados na perspectiva de promover a melhoria de vida para as populações 

indígenas de todo país. Mais recentemente, várias organizações passaram a 

manter Convênio com a Fundação Nacional de Saúde na perspectiva de modificar 

o triste quadro de saúde dos povos indígenas; cansados de analisar os relatórios 

anuais do Cimi a respeito das "violências contra os povos indígenas", 

procuramos mudar o curso da história e dos acontecimentos na vida cotidiana 

das aldeias. Por assinarmos os convênios com a Fundação Nacional de Saúde, 

fomos duramente criticados pelo Cimi, que não concorda que as Organizações 

Indígenas atuem na prestação de serviços de saúde, alegando que esta é uma 

política de terceirização (Povos Indígenas no Brasil, 2000:74) 

A posição política veiculada na carta das lideranças reflete o momento 

organizativo dessas entidades, que buscam uma vinculação mais objetiva com 

as necessidades da vida aldeã do que as clássicas bandeiras do movimento 

indígena permitem. O esvaziamento da bandeira de luta da demarcação, hoje 

resolvida na maior parte dos grandes territórios indígenas amazônicos, gera a 

necessidade de novos campos de consenso capazes de manter a aglutinação dos 

sujeitos sociais aos projetos do movimento etnopolítico. Aqui a etnicidade política 

se transfigura em necessidade técnica, capaz de gerar produtos visíveis e palpáveis 

de saúde, educação e auto-sustentação, entre outros. A chamada 'etnicidade de 

resultados' é uma forma de ação política, mais pragmática decerto, mas legitimada 

pelas pressões oriundas das aldeias, que empurram as diretorias das Organizações 

para a busca de novos espaços de poder, buscando viabilizar a resolução de 

problemas.e propostas de transformação da sociedade através da própria iniciativa 

indígena, numa clara demonstração de descrédito da capacidade ou desejo do 

Estado em fazê-lo. 

Esta posição é reforçada por uma avaliação indígena do processo de 

distritalização sanitária, feita em evento organizado pela Coiab no ano de 2001, 

que contou com a participação de todos os gerentes indígenas dos convênios firmados 

com a Funasa. 
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... nossa idéia desse debate é para discutir o que está acontecendo, problemas 
que tivemos e a reação de nossas Organizações ... em alguns lugares tivemos 
problemas políticos seríssimos com essa coisa de terceirização e neoliberalismo, 
mas lá na ponta, na comunidade, está o agente de saúde, trabalhando com sua 
radiofonia; os médicos passando por lá, fazendo atendimento, fazendo alguma 
coisa pelo povo que jamais se viu lá .. . Com isso, algumas organizações não 
gostaram, disseram que a gente agora tinha contrato e que agora o governo ia 
ditar regra para fazer o trabalho, que estávamos em risco porque assumimos 
toda a responsabilidade administrativa e iríamos receber toda a reclamação 
dos povos ... então aparentemente é uma coisa assim tão complicada porque a 
gente nunca tinha trabalhado nisso, mas se você for perceber, aos poucos o 
povo e as lideranças, todos estão aprendendo ... (presidente da Coiab) 

A fala transcrita foi pronunciada na abertura do evento ocorrido mais de 
um ano depois dos conflitos de Coroa Vermelha; seu teor representa uma continuidade 
lógica com o documento que reproduzimos e uma posição compartilhada por todos 
os dirigentes indígenas que se posicionaram naquele encontro. 

Os aspectos políticos mais gerais que envolvem a participação na 
terceirização apontam também para a possibilidade de desconstrução do estigma 
da tutela e da incapacidade política e intelectual que lhes foi atribuída pelo mundo 
do branco no processo colonizatório. O reconhecimento das Organizações Indígenas 
como parceiras efetivas pelo Ministério da Saúde instaura a possibilidade de um 
protagonismo que as traz para o centro de uma cena política na qual, graças ao 
indigenismo oficial - que chegava mesmo a se negar a reconhecer a sua existência 
jurídica -, sempre ocuparam um lugar secundário. As potencialidades desta 
conjuntura foram rapidamente apreendidas pelos dirigentes e contribuíram para 
sua decisão de assumir a arriscada proposta da terceirização; o discurso do 
representante da Foirn no mesmo evento ilustra claramente essa idéia. 

A Foirn é uma Organização Indígena que foi fundada em 87 e, com o decorrer 
dos anos , foi crescendo suas atividades, haja visto que era só discussão política 
teórica que se fazia ; os governantes não tomavam posição em relação às 
comunidades, então por isso é que as lideranças indígenas resolveram dar 
meios de ação para a Foirn, para que se pudesse colocar em prática, para 
mostrar para o poder público que é possível fazer as coisas ... É neste sentido 
que a Foirn, além de outros convênios que ela já tinha com agências estrangeiras, 
também fez convênio com o governo. Esse convênio permit iu fazer muitos 
trabalhos de saúde nas comunidades , mas também contribuiu para a política 
indígena porque , nesta mobiliza ção comunitária para discutir política de saúde, 
também se discute projetos de interesse do movimento indígena. Neste sentido, 
o convênio que a Foirn tem com o governo ... dá mais força para o movimento 
indígena para se capacitar para entender melhor de política de saúde e de 



administração. Então a gente vê o outro lado ... (representante da Foirn, no 

fórum de avaliação da distritalização promovido pela Coiab) 

As falas mostram a preocupação de dirigentes que, por força do ofício, 

devem lidar simultaneamente com localismos e globalismos, conjugando 

intervenções dirigidas a temas muito amplos com o ônus político de partilhar o 

processo de terceirização e com a necessidade de desenvolver ações comunais 

concretas. A mudança do paradigma que orienta a atuação do movimento 

etnopolítico no campo da saúde é perceptível nas histórias e necessidades por ele 

vivenciadas e potencializada por uma eficiente apropriação dos conceitos e 

propósitos da reforma sanitária brasileira. As formas de intervenção social das 

lideranças indígenas evidenciam os propósitos de assumir o protagonismo na 

implantação do modelo de distritalização sanitária indígena, apesar das dificuldades 

e percalços que vêm enfrentando. Percebendo também a multipotencialidade do 

processo, planejam obter através do mesmo uma intensificação de bandeiras políticas 

gerais do movimento indígena, numa intervenção contraditória, em que a utopia 

da autodeterminação é alimentada pela vinculação com o poder de Estado. 

O tema remete à questão da autonomia possível aos povos indígenas nos 

cenários amazônicos. A este respeito, Smith (1987) interroga que constelação de 

interesses cerca uma Organização Indígena e que liberdade de ação ela tem ante 

as pressões de partidos políticos, donos de terras, igrejas etc. Na realidade rionegrina 

não se pode falar em completa autonomia do movimento indígena, subsumido 

como está às determinações da sociedade global, que conjunturalmente lhe 

empresta apoio e visibilidade em detrimento dos interesses de um 

desenvolvimentismo rudimentar da burguesia regional, mas não se evidencia uma 

subordinação importante a nenhum ator político específico das atividades 

desenvolvidas pela Foirn na condução de suas rotinas e programações. 

Na vigência dessa autonomia relativa, vale a pena assinalar a 

independência ante ao órgão indigenista oficial, favorecida pela obtenção de recursos 

próprios para sustentar suas atividades políticas e de desenvolvimento econômico, 

gerando renda e/ou melhorando o acesso aos bens de consumo para seus liderados. 

Além disso, suas alianças têm lhes propiciado acesso a meios jurídicos - entre os 

quais a própria legalização de suas filiadas - capazes de representá-los diretamente, 

dispensando, ou mesmo se opondo, a mediação do órgão indigenista. 
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Notas 

59 Dada a vasta literatura produzida sobre a globalização e ambientalismo, não vamos nos deter 
sobre o tema, remetendo a discussão para Ianni (1995, 1996), Ortiz (1992, 1994, s.d.), 

Chesneaux (1996), Leis (1991), Viola (1996) e Latouche (1996) . 

60 Ortiz (1994 :31) distingue a mundializaç ão como processo , que nos remete mais diretamente à 
produção e reprodução de práticas sociais e à atuação de atores sociais concretos em suas 
relações cotidianas , de mundialização como totalidade, que é por ele caracterizada como um 
"conjunto extranacional de fenômenos sociais específicos e comuns a várias sociedades" , que, 
neste caso, equivaleria à idéia de globalização . A base territorial da cultura mundializada seria 

o próprio planeta, que comportaria, no entanto, em seu seio a heterogeneidade e a pluralidade. 

61 O termo 'ponto de vista' está sendo aqui utilizado em seu sentido literal, isto é, aquele ponto a 
partir do qual um sujeito observa, representa e enuncia juízos sobre o meio social onde atua . 

62 As chamadas reun iões do Conselho Administrativo da Foirn/CAF são, na verdade , grandes 
assembléias que podem chegar a congregar mais de 300 participantes e costumam ocorrer 
semestralmente , comportando eventualmente algumas reuniões extraordinárias no intervalo 
entre elas . 

63 Fernandes (1994 :21) caracteriza o terceiro setor como "um conjunto de organizações e iniciativas 
privadas que visam à produção de bens e serviços públicos". 

64 O impacto desta relação pode ser dimensionado ao considerarmos o perfil dos 11 convenentes 
indígenas na Amazônia, que são entidades de grande alcance regional, recobrindo realidades 

multiétnicas que agregam os povos indígenas de Roraima (Conselho Indígena de Roraima/CIR), 

Rondôn ia (Coordenação das Nações e Povos Indígenas dos Estados de Rondônia , Norte do Mato 
Grosso e Sul do Amazonas /Cunpir), Alto Solimões (Organização Tõru Mõru/OTM), Vale do 
Javari (Conselho Indígena do Vale do Javari/Civaja) , Alto Rio Negro (Foirn), Médio Solimões 
(União das Nações Indígenas de Tefé/UNI-Tefé), Alto Juruá e Alto Purús/Acre (União das Nações 
Indígenas do Acre/UNI-Acre), Médio Purus (Organização dos Povos Indígenas do Médio Purús/ 
Opimp), Amapá (Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque/Apio) e Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira/Coiab, totalizando mais da metade dos povos 
indígenas da Amazônia legal. Tais Organizaçõ es são as maiores, mais estruturadas e experientes 
nas lutas etnopolíticas travadas nas duas últimas décadas . 

65 ,Dos 2 5 signatários deste documento , 14 deles têm ligações diretas com a gestão dos convênios 
estabelecidos com o Ministério da Saúde . 


