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Movimento Indígena no Cenário Baniwa 

Após essa incursão pelo cenário mais amplo do movimento indígena, 

cabe retomar a análise de como essa realidade se expressa no plano local do 

complexo Içana/ Aiari. 

Questões importantes nas análises gerais do movimento indígena como 

'autenticidade', 'indianidade', 'identidade' não encontram grande eco numa 

realidade marcada pelas interações frátricas e na qual não proliferam as dúvidas 

sobre a identidade étnica, mesmo que alguns possam lamentá-la. Não se observa 

grande tolerância com lideranças que, negociando em nome dos Baniwa, sejam 

capazes de obter bens ou serviços para o conjunto da população, mas falhem na 

obtenção de resultados palpáveis para seu grupo de consangüíneos e/ou residentes 

próximos; as conquistas direcionadas para outras fratrias tendem a acirrar as 

tensões entre elas, já que a identidade genérica de 'Baniwa' não é operativa nas 

relações do dia-a-dia. 

Um espaço sociopolítico em que as epidemias, mortes súbitas e acidentais 

costumam ser interpretadas como fruto da ação de pajés uaupesinos não comporta 

harmonicamente a noção de um pan-indigenismo rionegrino. Concessões a uma 

identidade genérica costumam ser toleradas como estratégias de atuação 

direcionadas 'para fora' da reserva, podendo se prolongar, caso redundem em 

resultados apreciados. No âmbito comunal as rivalidades clânicas, as relações de 

poder fundadas no controle de gênero e de geração têm prioridade absoluta na 

cena social e geram um desafio permanente: o de como constituir entidades 

supracomunais capazes de defender - por exigência de atores políticos não

indígenas, que, por desconhecimento ou desinteresse pela variedade e diversidade 

dessas culturas, só legitimam temas e interesses supralocais - posições unificadas, 

num universo em que a única unidade aceitável é restrita à consangüinidade. 

Não se deve, porém, desprezar a capacidade performativa dos símbolos 

em criar realidades e redimensionar instituições e práticas autóctones; as estratégias 

de apagamento temporário de identidades vêm produzindo persistentes reflexos 

nas formas de auto-identificação nas aldeias, onde pessoas imersas nas identidades 

clânicas aprendem também a se interessar e buscar/prover apoio para que suas 
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entidades lutem pelos interesses dos 'Baniwa' na Foirn, em São Gabriel, em oposição 

aos Tukano, aos brancos e outros. 

A relevância obtida pela discussão sobre 'autenticidade da cultura' e 

'identidade étnica' fora das fronteiras do mundo baniwa e a escassa repercussão 

desses temas dentro das áreas demarcadas é uma amostra da diversidade da visão de 

mundo dos membros de gerações mais velhas , detentores dos meios simbólicos 

de reprodução da sociedade, e a dos líderes das Organizações etnopolíticas, mais 

jovens e menos legitimados no mundo da aldeia. Na busca de ampliar sua 

legitimidade, estes t êm desenvolvido cria t ivos sistemas de comunicação pelos quais 

tentam fazer os velhos entenderem os propósitos e atividades de suas entidades, 

se esforçando em construir uma atuação diferenciada dos líderes populistas e 

clientelistas que desempenharam, outrora, papéis sociais que guardam semelhança 

com os assumidos pela Organização Indígena. 

As negociações em torno da política identitária implicam também uma 

manipulação dos novos conteúdos aprendidos no movimento indígena, na busca 

de enfrentar os desafios cotidianos dentro e fora das aldeias . No mundo não

indígena, as lideranças aprendem a importância da diferença étnica, a moeda de 

troca capaz de ampliar seu poder de inte rvenção no mundo globalizado; entretanto, 

nas aldeias seus liderados encaram demarcadores culturais como as pinturas 

corporais, adornos, malocas e rituais de passagem, como uma volta, por eles 

indesejada, a um estado de violência e selvageria. Nos dias atuais, a roupa é um 

elemento constitutivo da identidade social, mais um dos sinais de distinção, de 

urbanidade e de harmonização que , no seu entender, a sociedade baniwa deve 

buscar . Roupas e outros estigmas da ocidentalização são encarados como sinais de 

uma vida social bem instaurada e recolocam os sujeitos num patamar de civilidade 

que os afasta dos tempos de caos primordial. Este conflito de posições deixa as 

lideranças num impasse, que instaura um processo de negociação de prioridades 

entre as exigências de cada um dos pólos dessa relação. 

Como exemplo bem-sucedido do esforço de negociação de prioridades 

pelos líderes do movimento indígena, retomaremos a análise das atividades do 

Projeto de Medicina Tradicional Baniwa, coordenadas pela Oibi; o choque de 

perspectivas pode ser evidenciado na constru ção de uma maloca pela segunda 

diretoria da Acira e destinada a ser a sede da entidade. 

A primeira iniciativa surgiu de uma preocupação das lideranças da Oibi 

em diversificar a capacitação dos agentes de saúde, centrada em conteúdos de 

biomedicina, ignorando os sistemas indígenas de doença e cura e gerando um 

risco potencial de desvalorização das práticas de medicina tradicional baniwa. O 

desenvolvimento deste projeto, uma temática valorizada nas bandeiras do 

movimento indígena, enfrentava um sério risco de rejeição da base evangélica da 



Oibi, uma vez que o tema doença/cura remete às ligações com o xamanismo e os 
donos de cânticos, elementos recusados na conversão à religião protestante. 

Entretanto, as lideranças sabiam que uma discussão inicial sobre as 

doenças podia não ser aceita, mas um treinamento centrado no uso de plantas 

medicinais seria bem recebido, pois estas são meios de cura correntemente utilizados 

nas comunidades evangélicas e havia uma preocupação dos mais velhos com a 

interrupção da transmissão de tais saberes para as gerações mais jovens. A partir 
dessa avaliação preliminar, a entidade iniciou o projeto, obtendo um apoio gradativo 

dos velhos para a ampliação do trabalho até a obtenção de um clima adequado 

para a livre discussão do tema de doenças. 

Ao longo de quatro anos, o trabalho exigiu a identificação e a sensibilização 

de detentores de saberes sobre doença e cura, que pudessem apoiar os agentes 
indígenas de saúde nessa temática e estabelecer com eles uma parceria permanente , 

garantindo uma continuidade ampliada do processo de capacitação no espaço 

familiar; paralelamente, foi efetuado um registro escrito de informações 

consideradas pelos velhos como adequadas à circulação pública, além de se discutir 

estratégias socioculturalmente aceitáveis de comercialização de plantas medicinais 

sem uma violação de seu caráter sagrado e/ou secreto. Neste caso, a decisão coletiva 
foi de iniciar os estudos, visando à futura comercialização de plantas destinadas a 

finalidades cosméticas, tendo em vista os entraves gerados pela sacralidade dos 

saberes e plantas destinados à cura e a falta de proteção adequada aos direitos de 

propriedade intelectual dos conhecimentos indígenas . 

O conjunto de ações desenvolvidas produziu uma revalorização do papel 

dos velhos no campo da saúde, um reforço ao controle do trabalho dos agentes de 

saúde e um incremento do apoio dos idosos às iniciativas da Organização de Base, 

propiciando uma inesperada consolidação da aliança entre os dirigentes da entidade, 

benzedores e conhecedores de plantas medicinais; além disso, a possibilidade de 

comercialização de plantas cosméticas ampliou o apoio político a estas atividades, 

face à perspectiva de geração de renda daí advinda. O capital simbólico 66 da Oibi, 
traduzido no "poder de fazer crer" na revalorização da etnicidade, pôde competir, 

neste caso, de forma satisfatória com as estratégias de negação cultural, própria 

das influênoias políticas alheias ao movimento indígena (Bourdieu, 1989) . 

Por outro lado, a iniciativa da Acira em construir uma maloca em Canadá, 

aldeia walipere dakenai, evangélica e sede da entidade no Aiari, não obteve o 

resultado desejado; na ótica dos capitães daquela região, a maloca, longe de 

representar um símbolo valorizado da cultura, se associa a um 'tempo de atraso', 

remetendo a um renegado período pré-civilizatório; além disso, a maloca construída 

por uma. diretoria católica numa aldeia evangélica provocou uma reagudização de 

conflitos religiosos latentes, pois sua mera presença evoca os rituais abandonados 
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no processo de conversão. Como resultado prático deste embate, ela foi rejeitada 

como local adequado para a realização de reuniões e assembléias da entidade; 

sem uso, foi abandonada e vem se deteriorando lentamente. O episódio demonstra 

que o sucesso das iniciativas das lideranças de base depende muito de sua 

capacidade de negociação e de convencimento dos liderados, da justeza das 

bandeiras de revitalização étnica veiculadas pelo movimento indígena. 

É perceptível a existência de uma lacuna entre os saberes das gerações 

mais velhas e os dos mais jovens, particularmente os que não militam no movimento 

etnopolítico; nas aldeias existe um grande número de pessoas que desconhecem 

muitos aspectos básicos de sua cultura, não dispondo dos meios de reproduzi-las 

para as futuras gerações. No descompasso entre as idéias de valorização da antiga 

cultura e o desejo, freqüentemente expresso pelos capitães, de 'progredir' e 'ir 

para frente' - termos tomados como sinônimo de abandono das evidências de 

diferenciação étnica e de adoção de pautas ocidentalizantes de comportamento -, 

a influência da escola é decisiva para incrementar o processo de desvalorização dos 

saberes próprios do mundo indígena (Weigel, 2001). Entretanto, a retomada do 

interesse pela diferenciação cultural já se faz visível em vários campos da sociedade, 

surgindo como o desejo de aprender os mitos, a retomada da produção de cestaria 

e da nomeação de crianças com nomes da geração dos avós . Iniciativas como o 

Projeto de Medicina Tradicional e a Escola Baniwa querem atingir este grupo 

populacional, buscando uma restauração da experiência dos antepassados e uma 

sensibilização para a importância da consciência étnica. 

A revitalização de elementos da etnicidade na área baniwa - como, por 

exemplo, a revalorização da hierarquia de sibs - é atribuída tanto a uma conquista 

do movimento indígena, quanto à falta inicial de parâmetros de orientação frente 

à criação de novos papéis sociais produzidos na fronteira das relações interétnicas. 

Diante do confronto com o inusitado, a tendência seria lançar mão do processo de 

'ancoragem' no qual se procuram pontos de referência no acervo pré-disponível na 

cultura, em busca de orientação para a ação; nessa conjuntura, a busca de antigas 

formas de classificar e distribuir pessoas e papéis sociais pode oferecer parâmetros 

para a escolha de representantes e para a tomada de decisão . 

Relações com o poder de Estado 

No trabalho dos dirigentes das Organizações locais, é nítida a tensão entre 

o papel de articulador político de lutas mais gerais pelos direitos de cidadania e/ou 

ligados à diferença étnica e o atendimento a solicitações individuais de combustível, 

fornos de farinha, implementos agrícolas e remoção de doentes . De muitas formas, 

as Organizações Indígenas suprem a ausência do aviador, mas principalmente estão 



sendo chamadas a ocupar as funções de políticas públicas que não se interiorizam 
nas áreas indígenas. Elas também entram num campo direto de competição com o 
populismo político-partidário que atua numa vertente análoga. O eixo de atuação 
política das entidades compreende a interação de diversos campos de ação social 
onde oscilam permanentemente as disputas individuais e coletivas, a ordem e a 
desordem, a manutenção e o redimensionamento da ordem social. 

Essas múltiplas atribuições aguçam a confusão estabelecida em torno 
das funções e responsabilidades sociais das Organizações Indígenas por parte de 
um conjunto de liderados que tem uma visão muito fragmentária da estrutura, 
funcionamento e contradições das instituições não-indígenas que regulam a vida 
dentro e fora da terra indígena. · Dentre as estratégias priorizadas no circuito 
comunicativo entre lideranças e base, destaca-se a busca incessante de explicar 
como está organizado o mundo 'lá fora', buscando, dentre outras coisas, limitar o 
volume e a intensidade de cobranças que incidem sobre a Organização quando as 
políticas públicas falham ou estão ausentes. 

As iniciativas para tornar as instituições da sociedade nacional mais 
inteligíveis para as pessoas nas aldeias podem ser observadas na análise de um 
relatório de 1999, da Oibi. Na primeira parte deste relatório, observa-se a descrição 
de uma atividade destinada a explicar para os participantes de um treinamento -
agentes de saúde, professores, capitães e lideranças de Organizações de base baniwa 
e Curipaco - as características das políticas de saúde do Estado brasileiro. No 
momento inicial do relato, uma liderança tenta explicar o que é uma política pública, 
a origem dos recursos para viabilizá-la e as distorções que podem ocorrer na 
concretização das atividades. O relato diz literalmente o seguinte: 

Esta parte foi dado aula pelo presidente da Oibi com a dinâmica da farinha, que 
se procedeu cada um trazendo um pouco de farinha em cuia ou caneco, taça, 
prato ou panela para ser juntado em um urutu grande, que representou a 
arrecadação e cofre público federal, estadual ou municipal . Depois foi pego 
três vasilhames com tamanhos diferentes, capacidades diferentes de farinha, 
um cheio, outro mais ou menos cheio e outro nada cheio . (Os) Vasilhames 
reP_resentam porcentagens de distribuição de recursos dos governos para os 
ministérios ou secretarias. . .. Muitas vezes eles nem repassam os recursos. 
Outras vezes o recurso repassado é desviado . O recurso não é do governo. O 
dinheiro é do povo. O governo e seus subordinados são pagos pelo dinheiro do 
povo. O governo apenas foi confiado para administrar o recurso do povo para 
melhorar sua saúde, educação etc. A partir dessa dinâmica é que foi possível 
explicar a situação de São Gabriel e o que acontece no Conselho Municipal de 
Saúde .... Com a mesma dinâmica foi explicado o sistema atual de repasse 
de recurso para a saúde do índio, que passa do Estado para depois passar para 
São Gabriel por exemplo, e muitas vezes o recurso não passa, é desviado ... 
(Relatório de treinamento da Oibi, 1999) 
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O trecho transcrito mostra o esforço, por meio de um recurso analógico 

que utiliza imagens familiares às pessoas das aldeias, em explicar sofisticados 

conceitos como política pública, distribuição percentual de-recursos e má aplicação 

dos mesmos. O monitor do treinamento se esforça por estabelecer um campo de 

interlocução com suas bases políticas, de forma a tornar mais evidente a razão 

de suas lutas e a necessidade de ampliar a organização política indígena. Aqui a 

liderança atua como um agente intercultural, efetuando a mediação entre o mundo 

da aldeia e a sociedade envolvente (Bartolomé, 1995). 

Com freqüência, os jovens líderes se queixam da dificuldade de fazer os 

velhos compreenderem a dinâmica de funcionamento das Organizações Indígenas 

e as diferenças entre esta forma de atuação e o trabalho de gestão cotidiana da 

vida na aldeia; eles vêm tentando superar esta defasagem através de um processo 

intensivo de divulgação dos saberes que consideram importantes para que aqueles 

possam entender e apoiar sua atuação à frente das entidades . 

Nas assembléias e reuniões, tornaram-se rotineiras as explicações sobre as 

formas de organização e funcionamento de instituições e políticas do governo brasileiro, 

as nuanças que envolvem o desenvolvimento de projetos, os princípios ambientalistas 

e os grupos ecologistas que apóiam o trabalho da Foirn etc. Obviamente, tais iniciativas 

envolvem a tentativa de tornar hegemônicas as idéias desses jovens líderes sobre as 

formas mais adequadas de intervenção no espaço interétnico. 

Em outra reunião , a diretoria da Oibi reproduz no diagrama abaixo a 

concepção que faz de sua própria atuação: 

· · · · · · · · · ·~l ___ c_o_m_u_n_i_d_a_d_e_s __ ~I· · · · · · · · · · · 

Assembléia Diretoria Executiva .. Conselho Fiscal 

. ... . ... . •I Estudos e Planejamento I· ...... , • • • 

Pela ordem das setas, se pode observar que a diretoria representa a si 

própria como um grupo a serviço das deliberações comunitárias expressas nas 

assembléias, viagens de articulação e no trabalho dos conselheiros fiscais. Essa 

concepção de dirigente político sem poder é utilizada também nas suas 

representações sobre o Governo. Tal como aparece no depoimento cujo registro 

apresentamos, ao Governo foi apenas confiada a capa cidade de administrar os 

recursos para implementação de políticas públicas; na área baniwa é possível ouvir 

com certa freqüência essa caracterização de um Governo administrador, sem poder 



de mando e dependente das vontades e decisões da população, numa amostra de 

como antigas matrizes cultura is que expressam concepções indígenas sobre o papel 
da chefia adquirem sentido no momento presente, mediante uma bricolage com 

as mensagens supostamente democráticas do discurso político-partidário. 

A bricolage da áção política se expressa em diversos planos quando, por 

exemplo, uma Organização como a Oibi, cujos líderes viajam com freqüência para 

fóruns e encontros nacionais e internacionais, busca assessoria em Universidades e 

ONGs ambientalistas, mas valoriza igualmente a orientação dos sábios das aldeias 

e inclusive os conselhos de um benzedor, tio materno de um dos diretores e detentor 
de alegados poderes premonitórios; este personagem atua como um conselheiro 

invisível, orientando, por meio de suas visões e premonições, quanto aos rumos a 

seguir quando se estabelecem conflitos, dentro e fora da área indígena . A ação 

final de uma entidade como esta é uma síntese da influência de elementos de 

diferentes culturas, articulados como uma totalidade na práxis de seus membros. 

É um cenário que congrega códigos culturais de diversos contextos sociais, 

demonstrando não apenas a vinculação ao seu meio social de origem e às formas 

mais amplas de organização societária vigentes no planeta, mas também o desejo de 

síntese de registros culturais distintos, que as lideranças processam em si mesmas, 

na busca de interpretar o que ocorre no âmbito de sua atuação política. São exemplos 
de situações em que o movimento social se transforma em uma nova instituição política 
potencialmente capaz de criar novos quadros de referência, novas produções culturais 

a partir do redimensionamento das anteriores (Melucci, 1994; Tourraine, 1998) . 

Ação e discurso no movimento indígena baniwa 

A entrada baniwa no 'mercado de projetos' está profundamente vinculada 

à necessidade de legitimar-se diante de seus pares, uma vez que as propostas de 

valorização étnica encontravam pouco eco nas relações internas. 

Hoje é diferente de quando assumimos a direção da Oibi. Se você visse como 
a gente era recebido em certas comunidades Curipaco, em certas comunidades 

de Tunuí pra baixo ... Porque nesses lugares eles não queriam saber do 

movimento , as coisas de índio para eles eram sinais de atraso; em certos 

lugares eu era recebido porque eu sou walipere dakenai, mas como organização 

Oibi, como movimento indígena eles não queriam nem que tocasse nesse 

assunto; eu era bem recebido, eles serviam chibé, comida, e outras coisas 

assim; mas para conversar sobre o movimento, sobre resgate das coisas 

tradicionais, das práticas culturais, essas coisas, eles não aceitavam não. Foi 

assim que começou o movimento, essa época nós chegamos até a ser presos 

no pelotão de fron teira; pegamos muitas 'porrada : por assim dizer, dos capitães 
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porque a gente não era bem recebido nas comunidades. (B. J., ex-dirigente da 

Oibi, walipere dakena1) 

Ao fim de um certo tempo a ação puramente discursiva se esgotou e os 

dirigentes se viram pressionados a desenvolver atividades que justificassem a 

existência da Organização e concretizassem seus propósitos e finalidades, o que os 

levou a iniciar projetos demonstrativos das potencialidades da recém-formada 

entidade. Como já foi relatado, uma das primeiras e bem-sucedidas iniciativas foi 

a implantação do trabalho dos agentes de saúde . Nos anos seguintes, diversos 

projetos de auto-sustentação foram desenvolvidos, com maior ou menor sucesso. 

O consenso atual na área baniwa é que a adesão das pessoas às propostas políticas 

mais gerais é condicionada ao desenvolvimento de atividades geradoras de renda 

e/ou de bens industrializados, configurando uma visão gerencial, na qual a 

Organização Indígena passa a se preocupar sobretudo com a resolução de questões 

concretas da vida cotidiana, reproduzindo internamente a chamada "etnicidade 

de resultados" (Albert, 2000) . 

Na área rionegrina, o início das atividades políticas de boa parte das 

Organizações de Base é marcado pela fase de doação de fornos de farinha, motores 

e barcos; Oibi e Acira foram capazes de cumprir o seu papel neste momento inicial, 

algo que se tornou mais difícil para as Organizações que se constituíram mais 

tardiamente devido à retração, na Foirn, de recursos para tais finalidades. 

Atualmente as entidades baniwa priorizam a elaboração de projetos de auto

sustentação e lutam contra a lógica populista estabelecida pela Funai e Prefeitura, 

que também privilegiam a distribuição desses bens de consumo. Pode-se dizer que 

elas seguiram a mudança geral de estilo que vem ocorrendo no movimento indígena, 

cujas formas de atuar priorizaram em certos momentos o discurso de denúncia, 

potencializado pelo carisma pessoal das lideranças, passando pela rotinização do 

carisma e se configurando hoje mais como um estilo administrativo-gerencial 

preocupado com a viabilização de políticas sociais nas aldeias. Não se pode dizer 

que as expressões iniciais foram superadas historicamente, sendo mais adequado 

descrever o cenário como uma convivência entre estas diferentes facetas do 

movimento indígena, sendo que cada uma delas pode adquirir relevância em certos 

momentos políticos e em outros não. 

As Organizações de Base articulam a realidade da aldeia com forças políticas 

exteriores às terras indígenas, inaugurando novas formas de lutas pelos direitos 

civis, baseadas no direito à diferença étnica e no acesso a bens e serviços oriundos 

da aplicação de políticas públicas e do apoio de ONGs sensíveis à causa indígena. 

Elas buscam o estabelecimento de bandeiras coletivas capazes de substituir o 

vínculo afetivo/clientelista/individualizado estabelecido entre capitães e autoridades 

governamentais e da sociedade civil, como, por exemplo, regatões, comerciantes, 



militares, políticos. No último caso, as estratégias utilizadas, que transitavam 
entre o pedido humilde, o aliciamento, o compadrio e a exigência irada, mudam 
para o estabelecimento de relações mais objetivas, alicerçadas no direito político 
de pertencimento a grupos socialmente desfavorecidos e obtidas através de 
movimentos reivindicatórios coletivos. 

Clientelismo, partidos, eleições e outras 
habilidades interétnicas 

Numa sociedade em que o controle sobre seus membros é exercido por 
intermédio de uma rede capilar na qual se distribuem diversos focos de saber/poder, 
não existem muitos meios centralizados de coação sobre as pessoas e a subsistência 
cotidiana só pode ser obtida por intermédio de processos de negociação capazes de 
garantir a cooperação permanente dos membros do grupo e a manutenção de um 
sistema de trocas que garanta a circulação dos bens necessários à manutenção da 
vida. No passado , as trocas no espaço interétnico eram estabelecidas com o aviador 67 

e hoje se atualizam com parlamentares e com as lideranças de Organização Indígena . 

As lideranças reclamam que os capitães cobram uma distribuição periódica 
de mercadorias e que tal distribuição contribui mais para seu prestígio e legitimação 
do que as 'falas' do movimento indígena. Se os primeiros passos de uma Organização 
Indígena de Base têm seguido a trilha da distribuição de bens de consumo, a seu 
ver o desafio consiste agora em passar para uma forma de atuação mais ampla, 
abandonando a mera distribuição de bens, para alcançar o desenvolvimento de 
projetos auto-sustentáveis que não apenas possam garantir a subsistência, mas 
que também logrem reinserir as comunidades no mercado, numa posição mais 
favorável que a de que dispunham anteriormente. 

Como lembra Oliveira Filho (1987), em diversas regiões da Amazônia, a 
figura do capitão foi engendrada historicamente para suprir necessidades 
econômicas do mundo não-indígena, mas no contexto rionegrino atual, de baixa 
pressão colonizatória, a dinâmica interna das relações comunais redimensionou 
seu papel, designando-os para atuar principalmente na ordenação da vida cotidiana 
das povoaç9es e no contato com membros da sociedade nacional que a elas acorram. 
O capitão permanece como figura de referência no contato com os não-índios, mas 
tal atividade não se traduz em arregimentação de mão-de-obra ou em captação/ 
acumulação diferenciada de bens, em relação aos demais; a mediação de negociações 
com parlamentares, com a Prefeitura, e outros órgãos do poder público ainda é 
feita por eles, mas vem sendo paulatinamente suplantada pela atuação das 
Organizações de Base. 
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A interlocução dos capitães com autoridades não-indígenas expressa em 
grande medida um padrão clientelista que foi dominante no regime do barracão 
extrativista e ainda costuma ordenar a busca por bens e serviços pelas populações 
pauperizadas da Amazônia, a qual costuma ser viabilizada mediante relações verticais, 
tipo patronal-clientelista, que continuam em vigor e produzindo relações de 
dependência. 

É flagrante a diferença entre as práticas discursivas das jovens lideranças 
indígenas que reivindicam direitos legais e as dos capitães, particularmente os 
mais idosos, que, através do que é chamado localmente de 'discurso de coitado', 
tentam driblar a profunda assimetria das interações com o poder político e 
econômico local. 

Nós, ÍÍderanças, não queremos pedir coisas, nós queremos é mandar alguém 
fazer o que é de direito; pra fazer coisas tem o governo; ele é que tem que fazer 
e não faz, por isso a liderança tem que cobrar que ele faça ... O problema dos 
capitães é que eles ficam sozinhos para enfrentar os brancos, é difícil, dá 
medo; por isso é que eles, quando querem conseguir as coisas, dizem que nós 
somos uns pobres coitados, que não sabemos nada, que não temos nada; eles 
não se valorizam, não valorizam o indígena, mas é o jeito deles; ficam fazendo 
dessa maneira, se fazendo de bom ou de coitado para conseguir alguma coisa, 
porque não sabem dos nossos direitos . (I. B., liderança evangélica koteroem) 

A aliança com as Organizações de Base costuma ser benéfica para as 
chefias de aldeia, pois, no contexto baniwa atual, elas representam um veículo 
privilegiado de captação de benefícios sociais, bens industrializados e geração de 
renda, cuja circulação nas aldeias é realizada a partir de pressões de capitães em 
busca da manutenção de seu prestígio e das obrigações redistributivas típicas dos 
circuitos de reciprocidade. 

As atividades do capitão foram sendo redimensionadas ao longo do 
processo histórico de contato, mas uma de suas antigas atribuições, a recepção dos 
visitantes, permaneceu intocada . Nos dias de hoje, porém, o trabalho na aldeia e a 
movimentação de visitantes, notadamente não-indígenas, aumentou muito, 
exigindo do capitão um dispêndio de tempo e esforço outrora desconhecidos; é o 
que se pode observar no depoimento a seguir: 

O que eu escuto muito é que quem lidera hoje em dia uma comunidade tem 
muito trabalho , são coisas que antigamente não tinha; hoje o capitão tem que 
lidar com prefeito, com pessoal de secretaria, com muitos brancos que passam, 
muitos visitantes que vêm de fora. Mesmo quando você tem Conferência e 
vem muita gente, é mais fácil, porque são os parentes e já é da convivência; o 
problema são os que vêm de fora e as reuniões que o capitão tem que ir, tem 
que viajar pra São Gabriel, coisas assim . Ainda tem que ver o motor de luz 



que quebra, ver conserto na casa comunitária, vem vacina, é muita coisa! 

Antigamente não tinha isso, hoje isso dá muito trabalho e o capitão não tem 

tempo pra sua roça, pra sua família, gasta todo tempo nisso, daí o máximo 

que ele agüenta é dois, três anos, daí ele sai porque senão a família dele fica 

muito prejudicada. Antigamente, o capitão era capitão e só tinha que se 

preocupar em receber os parentes mesmo, fazer certas festas e as coisas do 

dia-a-dia da comunidade. Assim, dava pra ele ter a vida normal dele de fazer 

roça, fazer canoa, caçar, pescar para a família. Isso é o que eu escuto as 

pessoas falarem, por isso elas inventaram isso de ter mandato de no máximo 

quatro anos, pra dar tempo pra pessoa trabalhar para sua família. (R. G., 

vice-capitão evangélico Adzanem) 

O estabelecimento de eleições e mandatos para o capitão ainda é uma 

coisa nova na região. Alguns informantes mais velhos são taxativos em condenar 

a novidade, atribuindo-a à 'mania de imitar os brancos'. Nas comunidades com 

um pequeno número de famílias, prevalece o antigo sistema: o capitão costuma 

ser o membro mais velho da família também classificada como mais velha em 

relação a outras ali residentes; com o passar dos anos, por morte ou idade 

avançada, surge a necessidade de substituí-lo . Nessas ocasiões, a escolha costuma 

recair sobre um de seus filhos, desde que tenha idade e comportamento 

considerados adequados ao cargo. Na ausência de um candidato que obedeça a 

esses requisitos, a escolha é direcionada para a família seguinte em ordem de 

senioridade, e assim por diante. Nas comunidades maiores e/ou sob maior 

influência do contato interétnico é que se observa o estabelecimento sistemático 

do processo eletivo para a escolha do capitão, com um mandato que costuma ter 

duração de quatro anos. 

A eleição é uma ressignificação das regras eleitorais tal como as 

conhecemos. Os dados obtidos mostram que não é qualquer pessoa que goza de 

credibilidade suficiente para se candidatar e ter a chance de ser eleita; só os 

membros de alguns sibs, aqueles identificados como sibs de prestígio e de chefia, 

têm chances reais de obter sucesso em um processo eletivo. A rotatividade do 

cargo de capitão é, portanto, uma mescla entre um processo eleitoral direto e a 

hierarquia dos sibs, congregando apenas candidatos oriundos de alguns nichos 

do corpo social. Embora o indivíduo eleito possa ser substituído a cada quatro 

anos, os membros de um mesmo sib costumam manter o controle do posto; não 

é infreqüente que a ocupação do cargo circule entre pai/filho-mais-velho/filho

do-meio/filho-mais-novo de uma mesma família que se revezam no papel de 

capitão a cada quatro anos. Em outras situações, a eleição de um genro ou cunhado 

pode representar uma compensação por sua permanência na aldeia da esposa, 

renunciando ao privilégio da patrilocalidade. 68 
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Sobre o tema, diz uma liderança: 

... tem mandato, mas não é todo mundo que concorre; essas pessoas de clã 
baixo nem querem competir porque ele acha que não é papel deles, porque não é 
ele quem tem que estar lá, na frente; mas se quiser também , dificilmente vai ser 
eleito. Tem eleição, mas só quem concorre são aquelas pessoas de família de clã 
alto. É misturado, tem eleição, tipo de branco, mas só quem concorre na eleição 
são as pessoas daquelas famílias de clã de chefe. (P. J., liderança walipere dakena1) 

Numa comunidade grande, é comum a presença de famílias consideradas 
'de fora', isto é, que vieram de outras aldeias, muitas vezes várias gerações atrás; 
estas, porém, não costumam ter boas oportunidades na participação em processos 
eleitorais. No geral, a tendência destes 'estrangeiros' é evitar uma disputa na qual 
suas chances são reduzidas e sempre existe o risco de uma confrontação direta 
com outros concorrentes que se sentem como candidatos mais legítimos, mais 
ligados à família que fundou a aldeia, os chamados 'donos da comunidade'. 

O processo de transformação histórica do papel da chefia de aldeia é 
assim descrito por um informante: 

É, dentro dos Baniwa é assim, mas isso é já adaptando uma própria imposição 
dos missionários; eles diziam : "tem que ter capitão, tem que ter liderança". 
Na verdade sempre teve, mas era diferente . Antigamente , o líder era escolhido 
de uma descendência pra outra; ele era escolhido já com uma certa idade, com 
uma certa experiência de vida, ele era escolhido assim, depois de ser bem 
observado por todos. Aí, ele entrava para ser líder e só saía depois que estivesse 
muito velho ou depois de morrer; essa era a maneira tradicional, ele vinha de 
família de líder; para ser líder de uma comunidade era escolhido talve z já na 
faixa de 40 pra 50 anos , e depois que a pessoa tivesse mostrado um 
comportamento bom na convivência com todos. Já nesses tempos de hoje, o 
que eles fazem é geralmente isso; hoje tem capitão, vice-capitão, secretário e 
animador; são quatro pessoas que dirigem uma comunidade. Além disso, nos 
crentes tem o ancião, que é, hoje, a pessoa que faz o papel tradicional , porque 
ele entra e não sai; ele sempre vai dar conselho, vai apartar um do outro, 
aconselhar pra não fazer coisa errada. Eu acho que esse é o papel mais tradicional, 
porque ele entra naquela vida e só sai quando estiver muito velho ou quando 
morrer. Já o papel do capitão é mais pra confrontar com a vida política atual, 
com os brancos, com a Organização, com os políticos. Por isso que, quando 
erra, isso acaba causando briga, por causa de certos beneficias que são recebidos 
e não são divididos. Quando está tendo um desentendimento, se ele for entre 
as lideranças que estão na frente, se elas é que estiverem tendo essa briga, sai 
tudo, não pode ficar. Se a briga for com um membro da comunidade, aí a 
liderança tem que conversar pra ver se pode acabar a briga. (R .. F., liderança 
evangélica , walipere dakena1) 



A mudança das condições históricas, levando a uma intensificação das 

relações com espaços não-indígenas de poder também tem aumentado a 

necessidade de competência lingüística do idioma português. Para um exercício 

adequado de suas funções, hoje também se exige dos chefes de aldeia o manejo de 

um conjunto mínimo de informações sobre as formas de operar do mundo e 

instituições dos brancos, das regras de etiqueta que envolvem as interações entre 

essas realidades, de conhecimentos técnicos sobre os equipamentos de uso comunal, 

como os motores de popa e geradores de luz; enfim, um grande conjunto de saberes 

que os habilitem para o desempenho satisfatório de suas funções. Trata-se de uma 

ampliação das atribuições de recepção de visitantes, de negociação com elementos 

da alteridade - que nos dias de hoje também é constituída de falantes de português 

- e de gerenciamento do cotidiano da aldeia. Tais demandas podem favorecer a 

eleição de capitães mais jovens e mais escolarizados, sem que ocorra uma alteração 

profunda nas esferas decisórias da aldeia. Como enfatiza o relato que reproduzimos 

anteriormente, o capitão não é a única instância de poder na aldeia; decisões difíceis 

e controvertidas costumam ser tomadas mediante a consulta aos membros mais 

velhos da comunidade; face ao seu nulo poder de mando, ele necessita da adesão 

de membros influentes do grupo às suas idéias e propostas, para viabilizar a 

condução dos assuntos da vida diária da comunidade. 

Igualmente, a atuação da liderança de Organização tem como exigência 

básica o conhecimento de habilidades próprias do mundo do branco e de suas 

relações de poder. O aprendizado de técnicas e da linguagem institucional, como 

abaixo-assinados, ofícios, requerimentos, formulários, estatísticas, procedimentos 

administrativos e elaboração de projetos, para captação de recursos e prestação de 

contas, são pré-requisitos comuns ao militante do movimento indígena, ao professor 

e ao agente de saúde. A posse desses bens simbólicos viabiliza, dentro de certos 

limites, a contestação da hierarquia de gerações, mas tal possibilidade não deve 

ser absolutizada, pois, como se viu, os critérios de legitimação são múltiplos e a 

escolaridade representa apenas uma pequena fração de um conjunto mais amplo 

de requisitos. 

A transformação das lideranças em 'cidadãos do mundo' passa também 

pela adoção de práticas sociais e políticas modernas e pela ressignificação das 

disputas e padrões de comportamento dos grupos de parentesco a que pertencem. 

Essas entidades funcionam nos moldes da sociedade nacional, mas também 

traduzem as relações travadas entre grupos hierarquizados de parentes. Em função 

disso, seus dirigentes precisam gerenciar a coexistência entre os padrões de 

organização política da modernidade - fundada nos direitos de cidadania, no voto, 

no igualitarismo entre os representantes - e o exercício do poder do parentesco, 

que lhes outorga o papel de mediador entre sociedade nacional e mundial, mas 

não abandona o controle de seu desempenho. 
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Tais variáveis estabelecem campos de interações conflitivas e negociações 

estabelecidas entre dois principais tipos de capital cultural 69 que ali disputam 

sentidos: o dos saberes míticos dos xamãs, donos de cânticos e outros membros 

idosos da sociedade e o saber escolar e técnico-administrativo detido pelas gerações 

mais jovens. A distância entre as formas de operar dos dois tipos de capital simbólico 

dificulta o entendimento dos modos de funcionamento das Organizações e o controle 
de seu trabalho pelos mais velhos. Ainda assim, a parca informação detida por eles 

não inibe suas expectativas sobre o desempenho das lideranças que negociam 

com o mundo dos brancos, particularmente no que diz respeito às tarefas de captar 

e distribuir bens industrializados, canalizados através do trabalho da Organização. 

Uma vez que a realidade opera como um sistema multidimensional, a posição 

momentaneamente ocupada pelo agente político varia no tempo, ora ocupando um 

espaço mais central de poder, ora um lugar periférico, sem que haja uma garantia de 

manutenção permanente da posição hegemônica por nenhum dos atores sociais em 

pauta. Apesar da proeminência dos saberes obtidos no mundo do branco, os líderes 

que rompem com as expectativas de seus liderados podem ter sua representatividade 

sumariamente bloqueada, ao lhes ser negado novo acesso à representação de seu 

grupo de parentes em cargos eletivos do movimento indígena. 

O trabalho político cotidiano exige o entendimento do mundo não

indígena, da dinâmica do próprio movimento e das conjunturas políticas e 

econômicas que possam favorecer ou dificultar as lutas étnicas . Nas aldeias, há 

uma circulação limitada destas informações, boa parte das quais exige o domínio 

da escrita, o que deixa muitos líderes potenciais fora do páreo e aprofunda a 

assimetria. Entre as próprias lideranças indígenas a apropriação desses saberes é 

desigual; tanto podemos encontrar lideranças perfeitamente familiarizadas com a 

linguagem do mundo globalizado, como outras que, em fase mais inicial de 
aprendizado, expressam posições mais próximas às do mundo da aldeia, imersas 

numa lógica predominantemente local. 

Nas Organizações Indígenas observa-se um padrão de aprendizado 
horizontal, informal, desenvolvido no contato das lideranças entre si, numa forma 

eminentemente social de apropriação de saberes. O Jocus de aprendizado são as 

práticas regionais, nacionais e internacionais do movimento, pelas quais os 

dirigentes aprendem a lidar com eventos, reuniões, audiências com autoridades, a 

elaborar projetos e negociar credibilidade com suas bases e com as outras entidades, 

buscando ampliar a legitimidade, o prestígio, os recursos e bens captados no trabalho 

político. Tais estratégias de ação e de aprendizado, características do movimento 

indígena, geram construções analíticas específicas, distintas daquelas praticadas 
por instituições não-indígenas que exercem funções sociais similares e que 

forneceram o modelo político e administrativo inicial que orientou a constituição 

do movimento indígena no Brasil. A aquisição horizontal desses saberes redunda 



na acumulação de um capital cultural essencial para o desempenho de papéis e 

atribuições na política indígena (Bourdieu, 1989). 

O campo político produzido na interface do contato interétnico exige um 

progressivo aprofundamento dos registros escritos, implicando uma separação entre 

os processos de produção e transmissão de conhecimentos e uma dinâmica 

educativa distinta das formas de cognição e reflexão pré-contato, nas quais não há 
uma dissociação entre os momentos de transmissão, aprendizagem, composição/ 

recriação de saberes que se dão pela oralidade, diluídos na vida cotidiana . O 

pensamento domesticado pela escrita é utilizado pelas lideranças no trabalho de 

gestão de suas entidades, e as que têm poucos anos de estudo enfrentam muitas 

dificuldades para produzir a documentação necessária, que compreende um amplo 

leque de relatórios, regimentos, planejamentos, movimentação bancária etc . 

A apropriação de conhecimentos oriundos das relações de contato exige 

não apenas o domínio ágil da linguagem formal-institucional, mas também o 
aprofundamento nos campos especializados da saúde, da educação, do direito e da 

política, com o manejo de temas como princípios universais de justiça e de igualdade 

de cidadãos, direitos humanos, democracia, voto e direitos de cidadania. O cardápio 

básico do trabalho da liderança inclui categorias como a de reivindicação, herdada 
do código jurídico ocidental, que se constitui numa das principais estratégias de 

lutas étnicas. O líder deve apreender, manipular e ressignificar tais conceitos, 

passando a utilizá-los num contexto diferente daquele de sua cultura de origem e 

também da sociedade que o gerou. Ante a crônica ausência de cumprimento de 

suas funções pelos ocupantes do poder, busca-se a geração de estratégias que 
possam suprir alternativamente o trabalho que os governantes deixaram de fazer . 

A existência de demandas reprimidas nas áreas de saúde, da auto

sustentação e da educação costuma gerar fortes pressões, por parte dos capi t ães, 
para que o movimento indígena encontre formas de atendê-las. Caso a Organização 

tenha sucesso, sua atuação resulta na ampliação do poderio das chefias de aldeia; 

se estes anteriormente tentavam responder a tais questões por meio de um 'corpo 

a corpo' com as autoridades, atualmente preferem encaminhar tais demandas para 

as suas Organizações de Base. 

No Campo Sanitário ... 

A implantação do Distrito Sanitário Especial Indígena surge dentro da 

área baniwa na forma de uma inédita prestação de cuidados de saúde oferecidos 
nas próprias aldeias, propiciando ainda a participação indígena em conselhos 

de saúde nos quais se planeja e se delibera, de forma paritária, sobre as 

atividades programadas . 
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Gamelo (2001) e Gamelo & Wright (2001) demonstraram que as 

demandas baniwa por cuidados biomédicos são configuradas pelas representações 

e práticas tribais de conservação da saúde e prevenção de doenças. Não se 

constituindo em campo autônomo, a questão sanitária é sempre referida à 
cosmologia do grupo e às relações de poder intra e interétnico; desta forma as 

categorias baniwa de doença fornecem um campo de 'ancoragem' para a apropriação 

dos saberes biomédicos circulantes nas aldeias. Do conjunto de informações 

disponibilizadas pelo discurso autorizado da saúde, apenas alguns elementos são 

selecionados, em geral aquilo que pode subsidiar e legitimar as práticas e demandas 
políticas e sociais dos indígenas e que, com freqüência, passam ao largo dos desígnios 

e prioridades das agências de saúde. 

As explicações biomédicas costumam ser aproveitadas quando apresentam 

congruência com os saberes preexistentes e/ou quando se coadunam com as 

necessidades determinadas pelas condições de vida. Este aproveitamento passa, 
porém, por um processo de ressignificação que redimensiona seus sentidos prévios, 

configurando-as como novas realidades sociais, capazes de orientar as relações 

travadas no âmbito da vida cotidiana, contribuindo para legitimar e/ou 

redimensionar a identidade indígena e prover mecanismos de entendimento da 

realidade prévia e dos novos saberes circulantes no meio social. A apropriação (e a 

expressão) dos conceitos sanitários não é nem individual, nem arbitrária, mas 

demonstra a existência de um mercado simbólico no qual coexistem distintos 
modelos de saúde, indígenas e não-indígenas. Dentre os últimos, destacamos o 

campanhismo praticado pela Funai por intermédio de suas Equipes Volantes de 

Saúde (EVS); o higienismo moralizante praticado pelos missionários, um conjunto 

heteróclito de informações de senso comum próximas ao que se denomina de 

medicina popular; o discurso da medicina curativa de 'alta densidade tecnológica' 

e a presença ainda tênue do sanitarismo preventivo do Distrito Sanitário. 
Tanto lá como aqui, o modelo médico curativo é hegemônico, mas 

sua apropriação pelos Baniwa não equivale a uma simples reprodução das 

práticas sanitárias vigentes nas instituições biomédicas. Na sociedade baniwa, 

as práticas sanitárias costumam assumir o formato das regras do bom convívio 

social e de circulação de mercadorias, sendo objetivadas em produtos, como 

remédios, exames e combustível. Quando os informantes reivindicam atendimento 

curativo aos doentes, eles esperam que não apenas as pessoas enfermas sejam 

tratadas, mas também os seus consangüíneos, expectativa que está em consonância 

com a prestação nativa de cuidados. Gera-se igualmente a expectativa de que as 

equipes de saúde cumpram as regras do bom viver, que incluem a partilha de 

alimentos, a troca de gentilezas e informações com as lideranças locais, os ritos de 
higiene corporal, enfim as atitudes que caracterizam as regras de comportamento 

socialmente adequado para os membros desta cultura. Para os usuários baniwa 



dos serviços distritais, os profissionais de saúde deveriam inserir combustível e 

medicamentos no circuito de troca de presentes, distribuindo-os com generosidade 

(Gamelo, 2001). 

A lógica subjacente aos cuidados de saúde também influencia as formas 

de uso de medicamentos industrializados; por exemplo, um conhecedor de plantas 

é socialmente prestigiado quando conhece um grande número delas e é capaz de 

preparar receitas complexas, que, por vezes, exigem o concurso de várias plantas; 

de forma análoga, um bom agente de saúde deve conhecer um grande número de 

medicamentos. Para os agentes de saúde e demais pessoas nas aldeias, o 

medicamento é o símbolo essencial do saber/poder em saúde; apesar de os agentes 

serem perfeitamente capazes de desenvolver atividades como preparo de soro 

caseiro, controle da desnutrição, educação em saúde e imunização, nenhuma dessas 

ações confere o prestígio obtido com o domínio dos medicamentos industrializados 

dos brancos. 70 

Também existe uma relação de analogia entre os instrumentos de trabalho 

do xamã e os do agente de saúde, considerado como conhecedor/doador de 

remédios (ithapetakaita). Se um xamã é impotente para curar sem os seus 

instrumentos mágicos (maracá, pedras, cigarro etc.), também o agente de saúde 

precisa do medicamento para materializar o poder mágico obtido na alteridade. A 

demanda reprimida dos medicamentos não fornecidos pelas instituições de saúde 

tem sido suprida por intermédio da obtenção alternativa com parentes, políticos, 

garimpeiros, pelotões do exército ou mesmo através da compra nas farmácias na 

cidade. Apesar da oposição dos profissionais não-indígenas de saúde, os 

medicamentos se inseriram e hoje são importantes componentes do circuito de 

trocas generalizadas. 

O processo de Distritalização na área baniwa gerou um infindável leque 

de discussões e explicações sobre a sua natureza, finalidades e formas de organização; 

apesar disso a apreensão do conceito de Distrito Sanitário se dá essencialmente 

pelo seu aspecto material, como se pode ver nos dois depoimentos a seguir : 

.. . pra mim o Distrito é uma coisa que se chama pólo-base, onde vai colocar 

efisa casa, né? É prédio, uma casa pequena mas vai ter rádio , microscópio, 

motor e uma equipe completa que vai trabalhar; eles vão demorar aqui, assim 

um mês e depois retorna pra lá; depois vem outra equipe pra trabalhar também. 

Assim que é o pólo-base do distrito. (G. G., capitão mawliem) 

... esse Distrito Sanitário Especial Indígena é uma casa completa, equipada: 

tem radiofonia, tem motor, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, 

dentista e agente de saúde no meio deles; vai ser treinado tudo junto; isso é o 

Distrito Sanitário . Porque muitas dessas pessoas vêm pra ajudar no 

melhoramento da nossa vida, no futuro, sabe? Não sei se vai funcionar tudo 
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isso, mas graças a Deus vamos esperar isso , né? Esse Distrito Sanitário, se ele 
funcionar aqui no meio de nós, indígenas, ele vai facilitar o nosso trabalho 
porque, por enquanto, nós estamos sofrendo. Se, por exemplo, ele vai implantar 
pólo-base com rádio aqui no Canadá, vai ficar mais fácil pra nós trabalhar; se 
ele funcionar já, vai ter auxiliar de enfermagem, um médico, fazendo viagem 
nas comunidades, ao menos uma ou duas por ano vai ser bom. Isso é que é 
Distrito Sanitário. (I. S., agente de saúde walipere dakena1) 

Apesar de enunciados por agentes sociais distintos e em contextos muito 
diferentes, os depoimentos são bastante parecidos, o que pode ser atribuído ao 
esforço das Organizações Indígenas para disseminar as idéias da distritalização . As 
falas destacam duas reivindicações essenciais para os Baniwa: uma base material 
comportando pessoas e equipamentos, configurando o distrito pela presença física 
de equipes, prédios e materiais . O outro ponto importante é a permanência dos 
profissionais nas aldeias; uma das maiores reclamações em todo Alto Rio Negro é 
que as equipes de saúde permanecem pouco tempo nas comunidades quando 
para lá se deslocam a serviço; o que é interpretado como manifestação de 
etnocentrismo, de rejeição à convivência com os indígenas. 

As ações sanitárias atribuídas ao Distrito são visivelmente influenciadas 
pelo modelo campanhista de cuidados de saúde, historicamente praticado pela 
missão salesiana e pela Funai, caracterizado pelo deslocamento periódico de 
profissionais para as aldeias, realizando atendimentos curativos de baixa 
resolutividade, centrados na demanda espontânea da população. Tanto nas 
reivindicações espontaneamente levadas aos conselhos de saúde quanto nos 
depoimentos gravados para a pesquisa, observou-se um escasso grau de penetração 
das propostas sociopolíticas e preventivas contidas no modelo de cuidados primários 
de saúde que orientam a distritalização sanitária veiculada pela Funasa . 

A implantação dos conselhos locais de saúde no Içana e Aiari possibilitou 
a ampliação de espaços de reivindicação antes situados apenas na distante São 
Gabriel. As reivindicações encaminhadas e esses conselhos evidenciam os peculiares 
caminhos do pensamento sanitário baniwa. Por exemplo, as solicitações de aumento 
do número de agentes de saúde são antigas e foram parcialmente viabilizadas pela 
distritalização. A análise dessas demandas mostra que elas obedecem mais às 
prioridades comunais do que a necessidades de saúde. A presença de um agente 
de saúde representa não apenas prestígio perante outras aldeias, mas viabiliza 
também o ingresso dos cobiçados bens que acompanham sua atuação, além do 
pagamento de salário regular a ele. 

As aldeias que não dispõem desse profissional indígena são atendidas 
por um que more mais próximo, uma medida centrada na racionalidade técnico
administrativa dos serviços de saúde, que trabalham segundo a noção de área de 
abrangência de serviços e profissionais, mas que fere o ideal autárquico das aldeias 



e que costuma exacerbar conflitos preexistentes. Longe de ser um ato técnico, a 
contratação de agentes tem um caráter intensamente político, que pode ampliar 
ou minar o prestígio da Organização Indígena e dos representantes indígenas 
nos conselhos, em geral os encarregados de negociar estes privilégios com o sistema 
de saúde. 

Desde 1998, os agentes de saúde do Alto Rio Negro foram contratados 
pela Foirn, por meio de recursos obtidos em convênio firmado com a Funasa, 
passando a receber um salário mensal por seu trabalho. O assalariamento representa 
um importante ingresso de recursos em uma vida social marcada pelo baixo nível 
de acesso à economia de mercado; em conseqüência disso, os membros de sua 
parentela têm exercido uma pressão permanente para inserir estes ganhos no circuito 
coletivo da partilha de bens, cobrando dos agentes uma redistribuição de seu salário 
por meio da compra de itens como sal, pilhas, sabão e roupas, que, embora sejam 
gêneros de primeira necessidade, são de difícil aquisição pelos aldeados . 

Os profissionais indígenas de saúde têm reagido contra esta forma de 
apropriação coletiva de seu salário e em algumas localidades encontramos capitães 
dispostos a depô-los e assumir o seu lugar, pois querem receber seu ganho; outros 
iniciaram um movimento coletivo pelo qual vêm pleiteando uma remuneração 
pela realização de suas atividades perante as comunidades . Os agentes não têm 
sido bem-sucedidos em convencer a parentela do direito de apropriação individual 
da remuneração obtida por seu trabalho e alguns tentam conciliar o conflito, 
oferecendo presentes baratos (sabão, bombons, fósforo) para os co-residentes. O 
assalariamento do agente de saúde é visto por muitos velhos como um privilégio 
indevido, que contribui para subverter a hierarquia de gerações, o que vem 
desencadeando pesadas formas de controle da individualização que ele pode 
potencializar. 

No momento em que assume uma condição regida por saberes técnicos e 
beneficiada por um ganho regular, o profissional indígena passa a ocupar um status 
não partilhado por outras pessoas da comunidade, acionando as já conhecidas 
estratégias de controle da diferença, típicas das sociedades rionegrinas . Ele se 
torna alvo de boatos, o temor do Manhene se exacerba, suas ações são fiscalizadas, 
seus movimentos controlados, sua presença na aldeia é cobrada e se instala um 
maior rigor na avaliação da conduta de um detentor de bens e prestígio que estão 
fora do alcance de seus co-residentes. 

Seus deslocamentos para fora da aldeia são freqüentes e se devem 
principalmente ao paralelismo da ação institucional e à desconsideração com o 
ritmo de vida comunal, acirrando os conflitos já instalados. Nos anos de 1999 e 
2000, os agentes de saúde baniwa tiveram de se deslocar de suas comunidades 
para um comparecimento obrigatório a cinco eventos por ano em São Gabriel da 
Cachoeira, organizados por diferentes instituições de saúde, o que acarretou um 
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longo período de afastamento de casa. Neste sentido, o comportamento das equipes 
de saúde é bastante etnocêntrico, por desconsiderar as condições de vida do agente 

e gerar múltiplas demandas que conflitam com as atividades rotineiras nas aldeias, 

seja o próprio trabalho de saúde ou aqueles voltados para a sobrevivência de sua 

família, como a pesca e a roça. 

O desenvolvimento de atividades de planejamento participativo nos 

conselhos de saúde possibilitou a muitos agentes, que são também conselheiros, o 

acesso às planilhas de custo das ações programadas, onde estão registrados os 
salários a serem pagos às outras categorias profissionais (médicos, enfermeiros, e 

técnicos de enfermagem e de laboratório}, dando-lhes uma medida da disparidade 

salarial existente entre profissionais indígenas e não-indígenas. 71 O quadro se 

agravou quando _os agentes puderam comparar o salário mínimo que recebem com 

a remuneração dos Técnicos de Enfermagem, boa parte dos quais são indígenas 

que recém-concluíram o 22 Grau em São Gabriel, cujo salário é de aproximadamente 

R$ 600,00. A constatação da assimetria gerou um clima de irritação entre os agentes 

indígenas, particularmente os mais antigos, que passaram a pleitear em sua 

associação um aumento de salário diferenciado segundo os anos de experiência e 

trabalho nas aldeias. 

Em seu ponto de vista, os recém-chegados, independente da categoria 

profissional, deveriam receber salários menores que os dos profissionais mais 
antigos. Tal reivindicação obedece a critérios distintos daqueles fundados na 

escolaridade e qualificação técnica; ela se baseia na mesma lógica que leva os 

capitães a cobiçarem o salário do agente de saúde: quando comparados aos mais 

jovens/menos experientes, os mais velhos/mais experientes devem ter acesso 

preferencial aos bens e privilégios outorgados pela sociedade . 

As representações sociais e demandas baniwa pelos cuidados de saúde 

no Distrito Sanitário se processam através de temas e prioridades muito distintas 

das discussões sobre terceiro setor, neoliberalismo e papel do Estado no 

desenvolvimento de políticas sociais, que vêm ocupando o cenário político das 

grandes Organizações Indígenas. A lacuna entre as duas realidades desnuda um 
processo de negociação política, ora forjada no espaço interfrátrico, ora no campo 

interétnico, no qual os atores sociais disputam posições e privilégios na cena social 

formada pelos conselhos de saúde; para esta finalidade, lançam mão de produções 

discursivas permeadas pelo recém-incorporado discurso sanitário que emerge do 

processo de distritalização, mas que são manejadas pelos agentes políticos 

também como ferramentas não sanitárias, voltadas para o atendimento de 

demandas e prioridades das relações de parentesco. 

A lógica do pensamento indígena redimensiona as distinções e 

regulamentações monopolizadas pelo sistema de saúde, que habitualmente define 

o que sejam demandas sanitárias legítimas, borrando as distinções institucionais 



entre público e privado. Nesta ótica, a definição de prioridades nos conselhos de 

saúde tende a atender mais a necessidades dos grupos familiares do que a 

prioridades técnicas genéricas, como a redução de doenças preveníveis obtida pela 

vacinação dirigida, por exemplo, a grupos de adversários. As reivindicações e 

avaliações indígenas do processo de distritalização passam por critérios distintos 

de racionalidade epidemiológica, que avalia o impacto das ações de saúde pela 

melhoria do perfil mórbido da população. A visão indígena de mundo prioriza 

fatores como a presença física de profissionais, contato personalizado destes com a 
clientela indígena e a fartura na distribuição dos insumos de saúde que ocupam 

um lugar privilegiado na hierarquia rionegrina de valores e que 'deixam as pessoas 

contentes' com a passagem das equipes. 

Notas 

66 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. 

67 Ao falarmos em relação de trocas com o aviador, não se está negando a assimetria e a violência 
que permeavam estas interações; queremos apenas enfatizar um lado pouco explorado, o dos 

interesses indígenas envolvidos nesta interação. Por mais assimétricas e coercitivas que fossem 

as relações do sistema extrativista, a partir do ponto de vista nativo o que se estabelecia era um 

tipo de relação de troca, tensa, desconfiada, travada nas perigosas fronteiras da alteridade, mas 
congruente com as sangrentas lutas travadas por Nhiãpirikoli e seus consangüíneos para obtenção 
de bens materiais e simbólicos que constituíram a cultura baniwa. A manutenção das relações 
extrativistas gerava/mantinha poderes e privilégios locais, se constituindo como transações 
materiais colocadas a serviço das relações sociais travadas localmente. 

68 Esse padrão talvez seja uma especificidade da área baniwa, pois outros entrevistados da etnia 
Baré atribuem o advento de eleições para capitão nas comunidades que se formaram no Baixo 
Rio Negro - a partir de uma aglutinação gerada em torno de escolas rurais implantadas pelos 

salesiano~ - ao seu caráter multiétnico, o que gerava uma intensa disputa de poder entre seus 
moradores; neste contexto a eleição representava uma tentativa de apaziguar conflitos . 

69 Capital cultural pode ser representado pela acumulação de bens não-materiais como saberes, 
habilidades técnicas, domínio de linguagens e outros meios que facilitam a intervenção e a 
busca de posições hegemônicas no meio social (Bourdieu, 1989). 

70 O poder mágico dos brancos é um elemento presente em muitos mitos baniwa, assim como a 
caracterização de patologias como a 'Praga', doença grave, freqüentemente de evolução fatal, 
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gerada pela ação de macumbeiro branco . As mercadorias oriundas do mundo dos brancos são 
con sideradas como fonte de poder mágico, pa ssíveis também de gerar doenças. O medicamento 
industrializado é considerado parte deste poder; ao aprender seu manejo, o agente de saúde 
passa a partilhar dessa magia, que pode ser utilizada para a cura de doentes. Nessa ótica, a ação 
farmacológica não é considerada como elemento essencial na cura. 

11 As cifras são realmente muito díspares; o salário para os médicos é da ordem de R$ 7.000 ,00, 
quarenta vezes maior que a remuneração dos agentes, fixada em R$ 180,00 ; ambos os valores 
aqui referidos são brutos, incidindo sobre eles os descontos de ISS e INSS, o que reduz ainda 
mais o ganho proporcional do agente de saúde . 


