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Política, Moral e Legitimidade no Mundo Aldeão 





Hierarquia, Guerra, Alteridade 
e Poder na Ancestralidade 

Os temas aqui tratados fornecem uma transição dos aspectos mais internos 

da cultura baniwa para o entendimento das atividades políticas das Organizações 

Indígenas do Içana e Aiari voltadas simultaneamente para o gerenciamento das 

interações entre sihse fratrias e para a mediação das relações interétnicas analisadas 

nos próximos capítulos . Tais informações são relevantes para mostrar como se 

configuram as relações internas de poder nesse grupo étnico, visto que as mesmas 

modulam a atuação das entidades etnopolíticas em defesa de seus direitos e na 

busca de implementar políticas públicas de seu interesse . 

O primeiro passo desta tarefa é a análise de como se estabelecem as 

relações hierárquicas entre os sibs e fratrias baniwa, sem desconsiderar o processo 

histórico de contato interétnico que provocou alterações significativas em sua 

expressão. Os dados coletados indicam que tais hierarquias são relevantes para a 

definição e ocupação de cargos políticos, para legitimar lideranças e garantir ou 

retirar apoio a sua atuação no âmbito da aldeia, no movimento indígena, na ocupação 

de assentos durante os conselhos de saúde ou no trabalho de agente de saúde. 

Por meio dessa discussão, far-se-á seqüencialmente a transição do 

microcenário aldeão para o contexto sub-regional formado pelo conjunto de aldeias 

do lçana e do Aiari, e posteriormente para as realidades regional e mundiaVglobal, 

que são o palco da ação na Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 

(Foirn). Ela será utilizada como base de apoio para a problematização da atuação 

das Organizações Indígenas no contexto do mundo contemporâneo, explorando 

também sua interface com instituições do mundo não-indígena e/ou que lidam 

com temática indígena, mas atuando principalmente nos contextos urbanos, como 

é o caso da Foirn. Nesse quadro, os sinais diacríticos da cultura de origem se tornam 

instrumentos de luta pela obtenção/ampliação de direitos sociais oriundos da 

condição de minoria étnica. 

A base de dados sobre a qual foi construída esta parte do estudo é 

proveniente da área coberta pela Organização Indígena da Bacia do Içana (Oibi) e 

Associação das Comunidades Indígenas do Rio Aiari (Acira), pois as duas entidades 

representam os tipos mais atuantes e melhor estruturados de Organização Indígena 
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nessa reg1ao. Secundariamente foram coletados dados junto à área de cobertura 

da Organização Indígena dos Curipaco do Alto Içana (Oicai) e União das Nações 

Indígànas Baniwa (Unib); essas organização são mais recentes e de menor impacto 

e relevância política nessa sub-região rionegrina. 

Um dos propósitos essenciais da discussão é demonstrar a conexão 

existente entre as formas internas de exercício de poder no mundo baniwa e as 

maneiras como ele se expressa nas atividades engendradas no processo histórico 

de contato, no qual se enquadram as políticas indigenistas e as políticas de saúde. 
1 

Os dados coletados indicam que a cosmologia baniwa permanece orientando as 

concepções políticas subjacentes às idéias de doença, cura, chefia, 

representatividade, legitimidade etc .; ou seja, a atuação de agentes de saúde, 
I 

lidera9y1s de Organizações Indígenas, conselheiros de saúde e outros elementos 

da mo ~ernização é pautada por regras e expectativas oriundas do pensamento 

mítico, gue atribui novos sentidos às práticas geradas no contato interétnico. 
I 

Simultarteamente, a influência dos saberes/poderes veiculados por elementos do 

mundo não-indígena também contribui para o redimensionamento interno das 

bases míticas da sociedade baniwa . A caracterização desse circuito de poder exige 

uma análise da atuação não apenas dos atores políticos supracitados, mas também 

da chefia de aldeia, o chamado capitão, cujas atuais atribuições são também um 

produto das relações de contato, que guardam, no entanto, fortes vínculos com 

noções nativas de poder e autoridade . 

Em seus estudos sobre sociedades indígenas sul-americanas, Santos

Granero (1994:263) mostra que o campo do poder pode se desenvolver através de 

quatro níveis básicos de interação: "nível cósmico, nível da política interlocal, nível 

da intralocalidade e nível do parentesco, englobando também o matrimônio". O 

nível cósmico foi trabalhado no capítulo que trata das representações de doença e 

cuidados de saúde e aqui procurar-se-á explorar esses outros nichos do exercício 

de poder, uma vez que tratamos com sociedades que não desenvolveram instituições 

capazes de impor a seus membros determinações alheias às suas vontades. Nesse 

caso elas são obrigadas a desenvolver estratégias de convencimento e relações de 

compromisso entre seus membros, o que habitualmente se dá mediante as relações 

do parentesco, que também configuram as formas de expressão da política local 

nas aldeias e interlocal, ou seja, as interações entre os sibs e as fratrias residentes 

em localidades distantes entre si. 

Tais interações são descentradas, permeando toda a sociedade e se 

exercendo nas vivências rotineiras do dia-a-dia, e não apenas em ocasiões ou eventos 

espetaculares ou pontuais (como um julgamento ou uma execução, por exemplo). 

Como esses grupos sociais também não costumam dispor de instituições 

especializadas - como, por exemplo, o poder judiciário - para exercer a coação da 

sociedade sobre seus membros, as formas de garantir a cooperação dos sujeitos e a 



adesão às normas sociais passam pelo exercício desses micropoderes que perpassam 
e ordenam a vida cotidiana. É nesse âmbito que se inscrevem as representa_ções de 
doença, cura e cuidados e as relações hierárquicas entre os sibs e as gerações, que 
expressam a busca da garantia de reprodução da ordem social entre os Baniwa. 

Marshall Sahlins (1997a, 1997b) traz uma contribuição decisiva para o 
entendimento do modo criativo como os Baniwa vêm redimensionando sua própria 
cultura, não apenas para lidar com as condições históricas que vêm enfrentando ao 
longo do processo colonizatório, mas também para fazer face às necessidades e 
prioridades inerentes ao próprio grupo. O autor examina como, em situações de 
encontro intercultural, os povos indígenas tentam integrar elementos da sociedade 
mundial ao seu próprio sistema de mundo, entrelaçando histórias locais às 
contingências dos circuitos econômicos mundiais. A partir das condições nativas 
de atuação, eles são capazes de produzir efeitos específicos de expressão das forças 
materiais globais em esquemas culturais locais (Sahlins, 1988: 5 3). 

Sem negar a condição de assimetria e dependência do mercado capitalista, 
Sahlins caracteriza tais estratégias como formas de auto-realização cultural, em 
escala material e simbólica, responsáveis por continuidades culturais que comportam 
em si a possibilidade de mudança. A continuidade é vista não como sinônimo de 
imobilidade; neste caso "a tradição consiste nos modos distintos como se dá a 
transformação: a transformação é necessariamente adaptada ao esquema cultural 
existente" (Sahlins, 1997a:62). 

Para este antropólogo, 

as pessoas organizam sua experiência segundo suas tradições, suas visões de 

mundo, as quais carregam consigo também a moralidade e as emoções inerentes 

ao seu próprio processo de transmissão. As pessoas não descobrem 
simplesmente o mundo: ele lhes é ensinado (Sahlins, 1997a:48) . 

Uma sociedade enfrenta novas condições de vida e incorpora as mudanças 
a partir das instituições preexistentes, que podem ser redimensionadas 
internamente no processo de incorporação dos novos elementos da vida social; o 
resultado final costuma, portanto, ser diferente dos elementos que constituíram 
originalmente · o processo. 

Dessa maneira, tentaremos analisar as estratégias baniwa de incorporação 
de bens e serviços da sociedade industrial, sobretudo as dos bens e serviços de 
saúde, demonstrando que tal incorporação é coerente com as formas prévias de 
organização da sociedade, do exercício do poder político e dos valores morais, 
comportando, por isto mesmo, finalidades bem diversas daquelas para as quais 
foram originalmente concebidos. O processo pode ser descrito como uma conjugação 
entre a "economia de mercado" e a "economia do dom", na qual os bens e serviços 
incorporados passam a se inserir nos circuitos de trocas cerimoniais recíprocas, 
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visando à geração de prestígio e outras formas de poder simbólico que, do ponto 

de vista nativo, são conquistas mais importantes do que o cumprimento de 

prescrições das instituições onde obtiveram tais benefícios sociais (Sahlins, 1997a:53). 

A adesão a práticas institucionais não-indígenas não é sinônimo de abandono da 

afiliação tribal, podendo significar inclusive uma maior aderência à mesma. 

O autor formula o conceito de cultura como "organização da experiência e 

da ação humana por meios simbólicos ... manifestando-se essencialmente como 

valores e significados" (Sahlins, 1997a:41). Assim, a cultura deve ser entendida 

como os meios pelos quais um povo representa a si mesmo como entidade social 

distinta e em interação com outros grupos sociais, e como produtora de formas e 

normas culturais que não são prescritivas do comportamento dos membros da 

sociedade; tais normas seriam apenas orientadoras, deixando grande espaço para 

a intencionalidade e a inventividade dos sujeitos. 

Essas são premissas essenciais para a análise da trajetória dos diversos 

tipos de líderes políticos baniwa, pois boa parte de sua legitimidade de atuação é 

fundada em meios simbólicos de intervenção na sociedade, sendo fortemente 

regulada por valores morais que propiciam critérios de avaliação de seu desempenho 

pelos liderados. Como muitas situações atualmente enfrentadas por eles não estão 

contidas e/ou previstas nas normas culturais, compete-lhes reinterpretar 

criativamente os elementos de cultura colocados a seu dispor, para elaborar 

parâmetros de interpretação e de intervenção sobre a realidade nativa e aquela 

gerada no contato intercultural. 

Algumas proposições de Sahlins (1983) são essenciais para a 

caracterização dessa reconstrução cultural. A primeira delas é a tipologia de 

reciprocidade, estratificada por ele em 'generalizada', 'equilibrada' e 'negativa', 

podendo ser praticada entre consangüíneos, afins e inimigos para regular o fluxo e 

intensidade dos bens e serviços distribuídos (ou negados}, bem como as obrigações 

de retribuição daí decorrentes. 

Esta circulação ritualizada de bens e serviços feita através de prestações 

e contraprestações entre membros da sociedade remete à caracterização de Overing 

(1983/1984) da chamada "antropologia política dos bens", 37 e à noção de 

"antropologia política das pessoas" desenvolvida por Riviere (1984). 38 Ambos os 

conceitos subentendem uma contraposição à economia de mercado, centrada no 

controle/expropriação dos produtos do trabalho, no lucro e na acumulação, e a 

existência de mecanismos que instauram a circulação obrigatória dos produtos, 

regulada pelas regras de reciprocidade. 

A organização social baniwa se caracteriza como uma economia política 

centrada nas pessoas e organizada, tal como aponta a literatura, em torno do controle 

hierárquico dos sibs, das gerações e do gênero, por meio do qual busca potencializar 

e garantir sua reprodução. O advento de novas instituições como as Organizações 



Indígenas tende a se inserir nas condições pré-existentes e a integrar os circuitos 

de reciprocidades estabelecidos entre afins e consangüíneos e de relações 

conflituosas com a alteridade, passando a fazer parte dos modos como os Baniwa 

vêm reproduzindo seu sistema-mundo nas condições atuais de vida. 

Para iniciar uma análise dos dados coletados entre os Baniwa, 

descreveremos um dos importantes elementos organizativos dessa economia 

política, ou seja, a distribuição dos sibs e fratrias pelo território ancestralmente 

ocupado por eles; tal distribuição é relevante para a análise da influência política 

atual das Organizações Indígenas, que é de base geopolítica. 

A tradição oral baniwa situa os igarapés Uarana, afluente do Rio Aiari e 

Pamaali, afluente do trecho médio do Içana , como os locais de assentamento 

ancestral das fratrias Hohodene e Walipere, respectivamente . Os sibs Dzawenai 

eram ocupantes e guardiães das áreas do Içana onde se formaram os lagos piscosos, 

seja no Médio, seja no Baixo Içana. 

A sucessão de perseguições e violências a que os Baniwa foram submetidos 

no processo colonizatório os levou a se internar nas cabeceiras de rios e igarapés e 

a evitar as margens dos grandes cursos d'água, onde se tornavam mais vulnerá veis 

aos ataques. A rememoração feita hoje pelos informantes mais velhos reconstrói a 

movimentação contrária, quando a população volta a se deslocar, desta vez para 

reocupar as margens dos grandes rios após a redução das incursões de 

aprisionamento. 

Por meio dos relatos e do mapeamento dos atuais sítios de moradia, 

pode-se observar que a distribuição dos sibs e fratrias difere do antigo padrão de 

ocupação apenas pelo deslocamento dos igarapés para as margens do Içana e 

Aiari, mas sem um afastamento significativo das regiões ancestralmente ocupadas; 

no caso específico do território Dzawenai, na prática não há uma mudança 

significativa entre os locais ancestrais de ocupação e os atuais. Assim, ao longo 

do tempo, as margens do Baixo Içana e os trechos de lagos têm sido ocupados 

pelos sihs Dzawenai, o Médio Içana pelos Walipere e o Alto Içana pelos Curipaco; 

a sub-região do Rio Aiari e afluentes tem sido historicamente ocupada pela fratria 

Hohodene (Ver Anexo, Mapa 2). 

Os •padrões de assentamento baniwa seguem uma lógica bem distinta do 

modelo descrito na literatura para os grupos Tukano, no qual os sibs 'de cabeça' 

habitariam preferencialmente os trechos mais largos de rio (Jackson, 1983) . Apesar 

das mudanças geradas no processo colon _izatório, observa-se uma bem definida 

divisão do território entre as fratrias, que não guarda relações necessárias entre 

status de sib e ocupação de trechos mais largos do rio. O padrão ancestral, em boa 

parte mantido, é definido na produção mítica que preconiza a destinação de sub

regiões por grupo frátrico, congregando na mesma área os sibs de diferentes classes 

de status, pertencentes à mesma fratria (Wright, 1989) . 
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As três fratrias baniwa residentes no Brasil são Dzawenai, constituídas 
por um número de sibs que varia entre cinco e sete, cuja principal área atual de 
assentamento é o Baixo Içana. 39 O Médio Içana é área de influência dos sibs Walipere; 
o assentamento de três aldeias Dzawenai nessa região é congruente com a sua 
condição de 'donos' dos lagos, pois elas estão assenta~as na proximidade de 
lagos piscosos do Médio Içana. O alto do rio é área auto-identificad

1
a como 

curipaco, 40 com diversos sibs que compartilham este dialeto e que mantêm relações 
de exogamia com membros das outras fratrias. O Rio Aiari por sua vez é área de 
influência da fratria Hohodene; nele também existem cinco assentamentos Walipere 
e um Dzawenai, cuja história de ocupação remete aos já citados acordos entre sibs. 

Como já foi dito, a hierarquização demarca as interações entre os sibs, 
mas no interior deles os indivíduos convivem também com um ethos igualitário -
particularmente entre os homens de uma mesma geração - que envolve elementos 
de desempenho e competição, que travam entre si, nas atividades de produção da 
subsistência (Wright, 1992a:261). Esses dois pólos provocam um campo de tensão 
entre hierarquia e igualitarismo que são característicos das sociedades rionegrinas 
e se expressam igualmente nas interações entre os diversos grupos sociais Baniwa. 
De modo similar, as Organizações Indígenas precisam lidar com as contradições 
inerentes aos processos hierarquizantes e equalizantes que perpassam suas linhas 
de atuação. Por um lado, sua trajetória é pautada pela lógica institucional de uma 
entidade oriunda do movimento social, centrada nas premissas da participação 
democrática pactuada entre cidadãos com direitos iguais ; por outro lado, porém, a 
configuração determinada pelo parentesco se funda nas interações hierárquicas 
entre sibs, forçando as lideranças a atender simultaneamente às demandas de 
diferenciação hierarquizada dos grupos locais que lhes dão sustentação e ao ideário 
de representação democrática oriundo do movimento indígena. 

Reunindo os dados obtidos com informantes do Içana àqueles disponíveis 
na literatura, foi possível configurar os conjuntos de sibs distribuídos atualmente 
entre Içana, Aiari e afluentes. As principais controvérsias que envolvem este tema 
estão ligadas à distribuição hierárquica de cada sib, visto que nem todos reconhecem 
o mesmo número de unidades de sibs que comporiam uma fratria, contestando 
principalmente sua posição no rankingda hierarquia, quando esta lhes é desfavorável. 

Tomando como exemplo a composição da fratria Walipere, 41 os sibs 
reconhecidos por informantes desta pesquisa são: 

• Sib 1 - Koteroeni: sib cujas funções tradicionais estavam ligadas à obrigação de 
'iniciar as coisas'; para os observadores externos, como os brancos, parecem ser 
os chefes principais porque são aqueles cujas ações têm maior visibilidade para 
os estranhos, mas internamente é o sib walipere dakenai que ocupa posição 
ritual mais prestigiosa; os mitos de origem situam os koteroeni como servos que 



precediam os sibs de 'irmãos mais velhos' e de 'irmãos do meio' na saída da 
cachoeira ancestral de onde os Walipere emergiram para a vida. 

Na imagem antropomórfica que os informantes fazem de sua organização 
social, este sib corresponde à boca humana, sendo então uma de suas principais 
tarefas a de 'aconselhar' pessoas, procurar argumentos para as conduzir, induzir 
ou estimular à ação; boa parte dos capitães de prestígio no Médio Içana pertence a 
este sib . O conselheiro da Oibi no primeiro e segundo mandatos era um prestigiado 
capitão deste silY, o atual conselheiro da entidade é seu filho. 

• Sib 2 - Neliwaieni: é um sib atualmente desaparecido que se classificava como o 
irmão mais velho entre os sibsque compõem esta fratria; na figura antropomórfica, 
corresponderia ao braço direito; dentre seus membros, eram recrutados os 
melhores guerreiros, caçadores e elementos que exercessem outras atividades 
manuais que exigissem força e destreza. Os informantes foram reticentes nos 
relatos referentes a este sib; um deles, um benzedor, recusou-se a falar sobre os 
membros deste grupo, alegando que eram 'pessoas más' que viviam para fazer a 
guerra e por isso foram extintos. Boa parte do espaço de prestígio deste grupo foi 
ocupado pelos membros do sib koteroeni nas relações políticas do Içana atual. 

• Sib 3 - Maiakofieni: sua especialização ritual era de acendedores de cigarro, 
exercendo um tipo de mediação entre o material e o sagrado; eram encarregados 
de 'animar' as conversas nas festas e visitas. Sendo um sib de servos, também 
apoiavam os chefes da maloca na recepção dos visitantes, auxiliando-o para que 
nada lhes faltasse e para que assim a chefia pudesse se concentrar no 
desenvolvimento das fases deste ritual. Existem controvérsias sobre a que parte 
da figura humana que representa a fratria este sib estaria associado; para alguns 
informantes, ele estaria associado às mãos da figura humana, ao passo que para 
outros, aos olhos, já que seus membros também tinham a função de observadores, 
seja nos rituais, seja no território Wafipere, suprindo os chefes de informações 
necessárias ao desempenho de seu papel político. 

• Sib 4 - Wafipere dakenai : tradicionalmente, a função dos membros deste sib também 
era de conduzir processos, mas não no sentido físico, como o do sib koteroeni; os 
membros , de wafipere dakenai seriam tidos como estrategistas, analistas de 
situações, pensando e planejando para o tempo mais longo que o cotidiano; 
exerceriam também uma espécie de chefia moral, se obrigando a dar exemplo 
de conduta para os outros grupos. Na figura humana corresponderiam à parte 
pensante da cabeça; seriam os 'donos' do pensamento, dos juízos morais e 
estratégicos. 

• Sib 5 - Tomiene: este sib equivaleria ao braço esquerdo da figura humana, sendq 
classificado como 'irmão menor' no ranking dos sibs desta fratria. Dentre suas 
funções rituais destacavam-se a de guardar a porta da maloca e de zelar pelo 
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sono das pessoas, o que equivaleria, portanto, a fazer uma espécie de segurança 
interna. Suas atribuições não devem ser confundidas com a dos guerreiros, que 
eram encarregados da segurança nos arredores da maloca; os membros deste 
grupo eram encarregados de manter a ordem interna na maloca e, em caso de 
ataques inimigos, providenciar a evacuação segura de mulheres, crianças e outros 
membros não-guerreiros do grupo . 

Existem poucos membros remanescentes deste sib, distribuídos entre 
comunidades do Rio Cuiari, em Vista Alegre e em São José, comunidade localizada 
pouco acima de Tunuí e moradia predominante dos Wadzarunai, um sib de antigos 

servos dos walipere dakenai, mas que não pertencem originalmente à fratria Walipere. 

• Sib 6 - Toke dakenai: as pessoas entrevistadas não dispunham de informações 
nem sobre este sib, nem sobre o seguinte; apenas conseguiam informar que seus 
membros residem atualmente no Rio Guainia, na Colômbia. 

• Sib 7 - Pirimiti dakenai e Tarewali dakenai: existe uma confusão até mesmo 
sobre a identificação deste sib; os informantes não conseguem distinguir se seria 
um sib com dois nomes ou dois grupos distintos . 

(Fonte: informações coletadas por Bonifácio José Baniwa entre membros idosos do sib 

walipere dakena1). 

Na representação dos Baniwa, a fratria Walipere corresponde à constelação 
das Plêiades e a disposição das estrelas no céu equivaleria à seguinte distribuição 
gráfica dos sibs: 

Sib 6 Sib 7 
(?) (?) 

Sib 2 Sib 4 Sib 5 
(Braço direito) (Cabeça) (Braço esquerdo) 

Sib 1 Sib 3 

(Boca) (Mãos? Olhos?) 

Na hierarquia dos sibs a importância de cada um decresce nos pontos 
extremos da classificação; no caso Walipere, sibs nllli 1, 3, 6 e 7 são considerados 
sibs de servos; o mais valorizado é o irmão do meio (Sib nll 4, walipere dakena1), 

assim considerado porque sua posição conferiria equilíbrio à pessoa humana; é a 
partir deste atributo que se justificariam suas qualidades de mediador, negociador, 
estrategista e condutor de processos políticos; o segundo sib em importância dentre 



todos seria o de n2 2, considerado o irmão mais velho; como este grupo está extinto, 

membros do sib koteroeni (Sib n 2 1) passaram a pleitear esta posição social. A 

posição hierárquica dos sibs orientava, no passado, boa parte das funções e 

obrigações nas interações que travavam entre si; como se verá mais adiante, esta 

hierarquia ainda exerce um importante papel nas configurações assumidas pelo 

movimento indígena na área baniwa. A hierarquia interna de cada família é ordenada 

de forma diferente; nela a posição de primogênito recebe grande valorização ritual 

e social em virtude de sua condição de senioridade. 

A posição proeminente de um sib ou de um membro da família não deve 

equivaler ao monopólio de bens nem a um poder de mando, devendo, ao contrário, 

resultar no estabelecimento de uma reciprocidade equilibrada, na qual aquele 

que ocupa uma posição mais destacada troca o prestígio outorgado pelos que estão 
em posição abaixo da sua por um pesado conjunto de obrigações redistributivas de 
bens materiais e simbólicos que favorecem a reprodução da vida social; assim se 

restaura o equilíbrio em relações fundadas na assimetria entre seus elementos 

constitutivos (Sahlins, 1983). 

A distribuição hierárquica e nominação de sibs comporta, como já foi 

dito, uma série de controvérsias que tanto expressam as nuanças na apropriação 
das informações sobre a organização da sociedade, quanto as posições políticas 

que cada grupo social sustenta nas disputas que os membros dos sibs travam 

entre si. Em que pese a observação de Journet (1995) de que a hierarquia entre os 

sihsse refere a formas puramente protocolares de subordinação ou como referência 

às origens míticas comuns, os dados colhidos no Médio Içana mostram que a posição 

relativa de cada sih pode não gerar subordinação de uns em favor de outros, mas 

no contexto atual pode influenciar na obtenção de cargos e posições de prestígio 

na sociedade baniwa, o que pode ser traduzido também numa maior facilidade de 

acesso a recursos financeiros, representado, por exemplo, pelo salário. 

Tal como em outros grupos rionegrinos, as relações entre as fratrias eram 

relativamente simétricas desde que a comparação fosse feita entre sibs de posição 

hierárquica similar, ou seja, um membro de sib hohodene ocupava lugar de prestígio 

equivalente a um walipere dakenai e assim sucessivamente . Alguns informantes 

reconhecem a existência, no passado, de uma certa especialização de papéis entre 

as fratrias, sendo relativamente comum as alianças entre Walipere e Dzawenai nas 

guerras contra os povos uaupesinos. Nessas alianças os membros da fratria Walipere, 
particularmente do sib walipere dakenai, eram considerados como melhores 

estrategistas, ao passo que membros da fratria Dzawenai seriam mais afeitos à 

execução física das ações guerreiras. Para esses informantes, não era infreqüente 

que os guerreiros Dzawenai seguissem sob as ordens de 'cabeças de guerra' 

( wapidzawa/J) Waliperé. Além do chefe guerreiro ordinário ( wapidzawali}, os Baniwa 

reconhecem outro personagem, denominado watalikana, que seria um tipo de chefia 
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moral, hierarquicamente superior ao wapidzawali, cuja origem e legitimidade seria 

construída a partir da guerra, mas que se perpetuaria em tempos de paz, passando 

inclusive a exercer influência supralocal, através do cultivo das qualidades morais 

valorizadas pelos Baniwa, tais como a honestidade, retidão de caráter e ponderação, 

além de habilidade verbal e capacidade de prever o futuro . Na interpretação 

evangélica de informantes Walipere , este personagem se configura com algo próximo 

aos profetas milenaristas baniwa. Como se verá posteriormente, a figura do 

wapidzawali é passível de uma atualização, mas ser watalikana pressupõe um 

estatuto moral cujo alcance não parece factível para os Baniwa dos dias de hoje . 

Guerra e alteridade 

Para Overing (1983/1984), a noção de alteridade está intimamente 

relacionada ao que seja entendido (e como seja exercido) como poder político e ao 

controle das forças da natureza para obtenção de produtos que garantam a 

subsistência . Suas idéias são centradas na noção de que a diferença é um princípio 

que viabiliza a existência da vida social, tornando-a possível por intermédio da 

conjunção de elementos distintos, que entre si interagem para formar o corpo 

social. É a alteridade e não a homogeneidade que funda a vida social; apesar disso, 

a diferença não deixa de ser associada ao perigo e à violência potencialmente 

disruptiva da vida social. A alteridade seria entendida , no pensamento ameríndio, 

como uma forma de variação (necessária) no conjunto de forças da cultura, o que é 

também uma forma de representar o poder. A sociedade se funda na possibilidade 

de partilhar o poder/saber dos diferentes, abrindo para eles uma potencial partilha 

dos bens culturais dos auto-referidos como iguais . 

Na tradição oral baniwa , as interações conflituosas com a alteridade 

surgem como fundamento das relações sociais e um dos meios de garantia da 

reprodução de uma sociedade onde boa parte da inovação e da mudança social era 

buscada fora de suas fronteiras. Com efeito, os mitos demonstram à exaustão a 

incorporação de elementos enriquecedores da cultura através de ações belicosas 

trayadas nos limites da sociabilidade . Nhiãpirikoli e seus irmãos travaram guerras 

sangrentas com tribos de animais ancestra is, por meio das quais foram obtendo os 

elementos fundantes da cultura e sociedade baniwa. A busca de elementos de 

constituição e renovação da cultura aparece nos mitos mediante o uso de: 

• MEIOS PACÍFrcos: é o que ocorre no mito em que o irmão mais novo de Nhiãpirikoli 

busca e obtém Malikai, o poder mágico que possibilita o trabalho do xamã e do 

benzedor, com o gavião Kamathawa, um ser do grupo das aves, aliado permanente, 

no entanto, de Nhiãpirikoli, aparecendo em muitos mitos como seu animal de 



estimação. O gavião teria sido criado a partir do coração de um dos assassinados 

irmãos do herói. Em outro mito de teor similar é o xamã Mawêno que obtém 

Malikai de Kamathawa e, em troca, torna-se seu genro. A obtenção de Moonotsi, 

isto é, de meios mágicos que permitem seduzir as mulheres também ocorre por 

doação; é o 'dono do Moonotsl, um ser não humano, que cede a planta e sua 

forma de preparo a Wadiokali, a fim de que este possa se tornar atraente para as 

mulheres . É por intermédio de Hoiniri, um espírito aliado, que Nhiãpirikoli obtém 

a zarabatana e a técnica de seu uso, o que lhe permite matar a serpente Omáwali. 

• ROUBO, ENGANO E OUTRAS FORMAS DISFARÇADAS DE AGRESSIVIDADE: um dos mitos 

importantes com esta temática é do roubo, por Nhiãpirikoli, das frutas dos 

Yoopinai. O herói tinha criado as árvores, mas não sabia como frutificá-las. Sem 

saber como proceder para garantir a reprodução das árvores, Nhiãpirikoli rouba 

frutas maduras dos Yoopinai, desencadeando uma retaliação eterna destes seres, 

que, durante o período que vai de julho a setembro, costumam enviar temporais 

para castigar os Baniwa, beneficiários do roubo ancestral. Um dos mitos que 

conta a obtenção do fogo mostra uma sucessão de roubos: através de uma série 

de artimanhas, Nhiãpirikoli obtém o fogo de seu sogro lwalífeli e o leva para casa; 

em seguida o jacaré Manulífeli rouba o fogo de Nhiãpirikoli e se retira para o 

fundo da água, deixando novamente o mundo sem fogo; o herói faz uma aliança 

com os sapos e engana o jacaré fazendo -o abrir a boca, o que lhe permite retomar 

o fogo de volta e o distribuir para a descendência humana. 

O mito que narra a obtenção da pupunha envolve um conjunto de 

estratagemas para enganar e roubar Enúfeli, o dono da pupunha, mas já comporta 

uma série de violências e tentativas de assassinato entre os protagonistas, podendo 

ser classificado como uma transição para o grupo seguinte. Neste relato, Nhiãpirikoli 

tenta conseguir a fruta, mas Enúfeli se mostra bastante sovina - para os Baniwa 

um grave defeito de caráter-, negando-se a partilhá-la. Observando a movimentação 

das formigas, o herói consegue localizar o fruto e, ao comê-lo, sofre uma série 

de explosões primeiro na cabeça e depois no ânus. São tentativas disfarçadas de 

assassinato feitas por Enúfelipara evitar que Nhiãpirikolise apossasse da pupunha. 

Finalmente, o herói obtém o fruto, mas só consegue plantá-lo através do recurso 

de engolir o caroço e semeá-lo ao defecar no solo. 

• VIOLÊNCIA DIRETA, COMO GUERRAS ou ASSASSINATOS EM MENOR ESCALA: o mais significativo 

conjunto de mitos desta categoria é representado pelas guerras entre Nhiãpirikoli, 

com apoio de seus irmãos, e os macacos Eenunai. Essas narrativas se referem ao 

aparecimento e à disputa pelo controle do Manhene, o veneno que, para os Baniwa, 

constitui a principal causa de morte e desgraça para a humanidade. Entre as 

conseqüências destas ações violentas surgem a primeira morte no mundo, os 

benzimentos, as plantas medicinais e os cânticos para causar a morte, os Hinimai. 
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Outros mitos relatam confrontos sangrentos entre Nhiãpirikoli e seu sogro Kunáfeli, 

para vingar a morte de seu irmão, assassinado pela família de Kunáfeli; dentre as 

conseqüências destes enfrentamentos surgem o timbó e a malária. 

Um longo mito narra a morte de Kuwaikanili, que nesta narrativa 

representa simultaneamente Nhiãpirikoli e seu irmão, engolido pela serpente 

Unidáfeli, que desce o Rio Negro. No ventre putrefato do animal, Kuwaikanili 

percorre um doloroso caminho de doença que leva progressivamente à morte, do 

qual só se desvia quando ele consegue matá-la. Da narrativa depreende-se o 

surgimento de uma série de cânticos de cura, de regras dietéticas adequadas para 

doentes graves e do uso de plantas diversas para fins eméticos, curativos e como 

armas para enganar a serpente. Do corpo podre do animal morto surgem larvas 

com as quais Nhiãpirikoli criará os precursores dos homens brancos e negros, cuja 

condição plenamente humana só será obtida quando os retirar da cachoeira de 

Hipana. Neste mito, a condição de alteridade do branco é enfatizada por se originar 

do tapuru retirado do corpo de Unidáfeli. 

Outros relatos enfatizam a condição de alteridade do branco, ao registrá

lo como uma das identidades de Omáwali, que se transforma em homem branco 

para manter relações sexuais com a mulher de Nhiãpirikoli. Também Kowai- embora 

filho de Nhiãpirikolirepresenta a alteridade ambígua, simultaneamente ameaçadora 

e construtora do mundo, mas tão estranha e perigosa que é proibida de conviver 

no mesmo espaço com os proto-humanos ancestrais dos Baniwa - aparece com 

freqüência na identidade de um branco. Por sua vez as mulheres, quer sejam 

representadas pelas inúmeras esposas de Nhiãpirikoli, filhas de tribos hostis, 42 

quer pela primeira mulher Amaro, que tem relação direta com os brancos e suas 

mercadorias, são consideradas elementos fronteiriços entre a sociedade baniwa e 

a alteridade hostil. 

Entre os principais pontos comuns a estes três grupos de relatos míticos 

podemos identificar o pressuposto nativo de que a obtenção amigável de novos 

poderes e saberes se dá principalmente na consangüinidade, no interior de sua 

própria sociedade, onde é possível praticar a reciprocidade generalizada, algumas 

vezes reafirmada por um contrato de casamento entre aliados confiáveis, mesmo 

não sendo consangüíneos. À medida que as alianças vão se distanciando do centro 

da sociabilidade baniwa, elas começam a comportar fraudes, enganos e violência 

latente; geram um tipo de reciprocidade equilibrada, mas cercada de desconfiança 

e marcada por uma estrita vigilância para evitar ou limitar a possibilidade de que 

um dos membros da relação leve vantagem sem nada oferecer em troca, tal como 

se observa no grupo intermediário de mitos. 

A violência explode franca no terceiro conjunto de mitos, no qual 

Nhiãpirikoli se esforça em estabelecer uma vida social fundada na troca e na aliança 



com grupos hostis, que tenta pacificar sem muito sucesso pelo estabelecimento de 

relações matrimoniais. É um terreno fértil para a aquisição de inúmeros saberes e 

poderes que ordenarão o futuro mundo baniwa, mas obtidos por meio da reciprocidade 

negativa representada pelo assassinato, por um ciclo interminável de vinganças, 

pelo surgimento de doenças e da morte e por uma desconfiança permanente dos não 

parentes, que até hoje perpassa as interações na sociedade baniwa. 

As relações com a alteridade representada pelos afins agressivos 

constituem-se um dos elementos centrais da cosmologia baniwa, na qual se 

demonstra que a violência tende a crescer proporcionalmente ao distanciamento 

das relações de consangüinidade entre os personagens que interagem entre si. Os 

afins preferenciais representam um elemento intermediário neste cenário; são 

grupos com quem se trava aliança, mesmo sem uma confiança plena em suas 

ações e propósitos. 

A irrupção da figura poderosa do branco na condução de um violento 

processo colonizatório leva ao seu enquadramento como um caso particular de 

alteridade, expresso por sua inserção no panteão dos seres mais agressivos e 

perigosos do imaginário baniwa, como atestam os relatos míticos que tratam da 

questão. A necessidade de controlar a periculosidade deste estranho especial gera 

a produção de mediadores (capitães, lideranças de Organização Indígena, agentes 

indígenas de saúde, professores) do contato interétnico, que, por meio de alianças/ 

oposições políticas, religiosas, econômicas e de compadrio, buscam integrar seus 

poderes e saberes ao sistema indígena de mundo (Sahlins, 1988) . 

No caso baniwa, existem íntimas relações entre guerra e alteridade. Wright 

(1981) e Journet (1995) caracterizam a atividade guerreira como elemento estrutural 

da sociedade baniwa, no qual os jovens combatentes são momentaneamente 

autorizados a traspassar as fronteiras da sociedade, das regras morais e a hierarquia 

de gerações, para encetar a obtenção de bens simbólicos (vingança, controle sobre o 

'sopro vital' dos inimigos mortos, rapto de crianças como meio de substituição dos 

mortos do grupo etc.) que potencializam as possibilidades de reprodução da sociedade. 

Para Journet (1995), a guerra é uma modalidade de poder político que 

emerge em situações de ruptura do cotidiano; o chefe guerreiro é a outra face da 

chefia ordinária de aldeia, cujas atribuições aparentemente opostas de mediar e 

contemporizar são de fato a contraparte do papel do wapidzawali, o protagonista 

principal da ação guerreira, aquele que precede e coordena os guerreiros, não sendo 

necessariamente o autor físico das ações, particularmente do assassinato dos 

inimigos. As estratégias de mediação e busca de consenso utilizadas pelo chefe da 

aldeia não seriam qualitativamente distintas das estratégias usadas pelo cabeça 

de guerra para obter a coesão de seus guerreiros, igualmente ligados a ele pelos 

laços de consangüinidade e/ou afinidade real. 
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Para Wright (1999a), a guerra é um evento associado aos planos mais 
externos da alteridade. Os conflitos intra ou interclânicos, uso de Manhene e outras 
formas de agressões entre parentes e/ou afins pertencentes ao mundo baniwa não 
costumam receber a denominação de oowi, que é reservada para as grandes 
mobilizações coletivas contra não-membros do mundo baniwa; a guerra costuma s~r 
feita contra 'outra gente ' , que 'vive longe', contra grupos lingüisticamente distintos, 
que podem ser afins potenciais, mas preferencialmente pertencentes a outras culturas . 

As relações guerreiras expressam também relações de reciprocidade entre 
os contendores, adotando a forma de reciprocidade negativa, já nos limites da 
sociabilidade, entre os inimigos que se enfrentam, e reciprocidade generalizada no 
interior de cada grupo combatente . Em função disso, o desfecho da guerra não 
implica reequilíbrio nas relações entre os combatentes. Uma vez desencadeado, o 
ciclo de vinganças recíprocas só se esgota quando um dos lados fica impossibilitado 
de reagir; neste caso, o restabelecimento da paz se dá por um aprofundamento da 
assimetria entre os dois lados em conflito e não por uma retomada do equilíbrio; a 
paz se faria possível apenas pelo aniquilamento de um dos grupos; isso não 
ocorrendo, a tendência seria o estabelecimento de um estado perpétuo de 
hostilidade aberta ou latente. 

As práticas guerreiras são o oposto simétrico das trocas matrimoniais, 
ambas se configurando como meios centrais de reprodução da sociedade . Elas 
buscam a re-organização interna do grupo mediante relacionamentos travados fora 
de suas fronteiras. A diferença essencial é que as relações guerreiras se fundam em 
relações de reciprocidade negativa, travadas nas fronte iras da sociedade e as trocas 
matrimoniais se caracterizam por trocas equilibradas realizadas na fronteira da 
consangüinidade, mas as duas pressupõem a celebração de alianças que favoreçam 
a incorporação do 'outro' como forma de autoconstrução. 

Os elementos contidos na análise da alteridade e da guerra permitem 
estender esta caracterização para as interações travadas com o branco, cuja condição 
de um caso específico de alteridade é demonstrável em mitos já citados, nos relatos 
de guerra registrados por Wright ( 1981, 1999a), na diferença lingüística, na ausência 
de trocas matrimoniais e predominância de relações marcadas pela violência de 
uma reciprocidade negativa exercida em favor do branco . 

Dada a concepção baniwa de guerra , pode-se considerar que os combates 
abertos entre os membros dessa cultura e os brancos foram encerrados pela absoluta 
desigualdade de forças; a hostilidade · persistente foi deslocada para outras formas 
de expressão, que têm se exteriorizado ao longo do contato através de sua 
espetacular adesão às propostas de profetas messiânicos que pregam um 
afastamento radical do mundo dos brancos e pela ação empreendida pelos Baniwa 
contra empresas mineradoras de ouro que invadiam sua área na década de 80 
(Wright, 1992d, 1999a). 



Paralelamente a isso, a assimetria do contato interétnico retirou dos 
Baniwa parte da capacidade de garantir sua reprodução social. O controle que eles 
são capazes de exercer sobre as forças da natureza garante apenas parcialmente 
sua subsistência, boa parte da qual depende hoje da aquisição de mercadorias 
industrializadas e de serviços como a educação e os cuidados de biomedicina, que 
tampouco são passíveis de uma produção autóctone. A intervenção colonizadora 
instaura um tipo de dominação que impossibilita a existência de sociedades 
completamente autônomas; no mundo atual, parte significativa de sua capacidade 
produtiva tem que ser buscada no mundo não-indígena, o que gera a necessidade 
de mediadores especializados no contato interétnico, cuja missão visa à transposição 
das fronteiras da etnicidade em busca de saberes/poderes dos brancos que possam 
integrar elementos da sociedade mundial no . sistema de vida baniwa, viabilizando 
a existência das gerações futuras (Sahlins, 1988). 

Na cultura baniwa a aquisição de conhecimento e a relação com a 
alteridade são componentes indissociáveis da vida social; ambos exigem 
autocontrole e capacidade de negociação para que se obtenha os meios para uma 
fundamentação adequada da vida social. Conhecimento e alteridade são associados 
ao perigo e à violência potencial, mas também à obtenção de saberes necessários 
à reprodução da sociedade, desde que utilizados de forma ética. Neste contexto, a 
"economia política das pessoas" reproduz o padrão ancestral de transposição de 
fronteiras em busca da satisfação de necessidades inerentes ao equilíbrio interno 
do grupo, o que antes se fazia pela guerra ou pelo comércio entre iguais. 

Se outrora os jovens guerreiros serviam às chefias mais velhas que os 
enviavam para os raids de guerra, mantendo a si próprios como coordenadores/ 
mentores da ação guerreira, hoje líderes de Organização Indígena, professores e 
agentes de saúde também se colocam a serviço das chefias mais velhas numa 
guerra de papel e caneta travada no violento aparato institucional de dominação, 
um espaço externo às relações de parentesco, nas quais predominam relações de 
reciprocidade negativa que eles buscam inverter ou amenizar por meio de estratégias 
de tipo simbólico. 

No espaço das relações interétnicas, a atuação das lideranças pode ser 
considerada uma atualização das relações guerreiras com uma alteridade perigosa 
e potencialmente destrutiva. Uma das características mais valorizadas na atuação 
de lideranças é 'a coragem de enfrentar os brancos' e fazer valer suas posições. 
Assembléias indígenas são momentos privilegiados para se 'falar duro' com os 
brancos. A presença de autoridades não-indígenas e, até mesmo, de aliados do 
dia-a-dia, como os assessores, reveste-se sempre de um componente de tensão. 
Dependendo da temática discutida e do clima emocional criado, antigos rancores 
podem ser atualizados e a presença minoritária de não-índios pode se tornar um 
meio de lideranças emergentes demonstrarem sua bravura. Aqui, as armas usadas 
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são os documentos, as denúncias e a ocupação dos espaços de participação social 
onde lutam para fazer valer as idéias de cidadania e democracia vagamente acenadas 
pelos brancos. As regras gerais de interação com a alteridade, expressas em mitos 
já analisados, também incidem sobre o aprendizado dos saberes dos brancos, pelas 
lideranças de Organização de Base . Se as guerras físicas foram abolidas, atualmente 
os embates na Foirn, nas negociações com os militares, com a prefeitura e com os 
órgãos de governo em geral tomaram seu lugar e os j ovens líderes são a linha de 
frente desses confrontos travados com a alteridade. 

Os brancos representam simultaneamente a violência, a morte, a riqueza 
e o prestígio; tal periculosidade gera a necessidade de um controle estrito dos 
aspectos da vida que a eles se relacionam, não se isentando disso as próprias 
lideranças indígenas que efetuam a mediação entre os dois mundos. A singularidade 
dessa interação faz com que as chefias de aldeia e de base estabeleçam relações 
permanentes de tensão entre eles e seus potenciais inimigos, uma categoria que 
pode congregar não apenas outros grupos étnicos, mas o próprio Estado brasileiro, 
institu ições da sociedade nacional e inclusive assessores não-índios que trabalham 
com o movimento indígena . A mediação feita pelas lideranças indígenas deve ser 
entendida como uma guerra permanente, hoje travada no campo simbólico dos 
poderes/saberes do branco, mas análoga à guerra de Malikaitravada por Nhiãpirikoli 

e seus irmãos, contra macacos, serpentes e outros seres espíritos da ancestralidade. 
A condição liminar dos mediadores do contato interétnico pode torná-los 

objeto de temor e desconfiança, num mecanismo tipo contigüidade, no qual a 
proximidade excessiva os torna susceptíveis de transformação no próprio inimigo. 
A cobiça, a avareza e o proveito individual do conhecimento aí adquirido são 
transgressões das normas de generosidade e reciprocidade que orientam a vida 
social e ameaçam a instauração do caos. 

Tais atitudes são passíveis de punição pelo corpo social na forma de 
envenenamento, sopro, ostracismo político, perda de credibilidade e de votos para 
mandatos futuros. Mesmo nos dias de hoje, a perpetuação da ordem social exige 
um gerenciamento responsável do conhecimento e do poder adquirido na fronteira 
interétnica . Os sujeitos empenhados em sua aquisição são responsáveis por seu 
uso ético, mas não ficam entregues a si próprios, sendo permanentemente 
monitorados pelo corpo social. 

Poder político e chefia indígena 

Santos-Granero (1990, 1993), problematiza as características da chefia 
indígena das terras baixas sul-americanas e o exercício de poder político no âmbito 
dessas sociedades. Trabalhando com idéias desenvolvidas por Clastres (1982, 1990), 



ele aponta os limites da abordagem deste último, mas não contesta a validade da 
afirmação deste autor de que as relações políticas nessas sociedades se configuram 
como uma relação de troca de bens e palavras entre líderes e seguidores. Por meio 
de estudos de caso de diversas sociedades ameríndias, ele confirma que a relação 
de simetria entre chefes e liderados, a ausência de poder de mando da chefia 
indígena, a distribuição generosa de bens e o exercício do poder mediante a 
capacidade de convencimento pelo uso eloqüente da palavra utilizada como via de 
negociação e pacificação de conflito entre os liderados, são características básicas 
das chefias indígenas sul-americanas . 

Outro elemento típico no desempenho desses líderes é atuar no que ele 
chama de "esfera das relações diplomáticas", isto é, na recepção cerimonial de 
visitantes e no estabelecimento de interações formais de alianças e negociações 
com outros chefes. Para Santos -Granero, a atividade política seria uma forma de 
relação social baseada em trocas recíprocas mediadas pelo manejo do discurso . 
Com freqüência, os líderes políticos indígenas fundam seu poder político no consenso 
obtido através do domínio de saberes simbólico -rituais, que os habilitam a agregar 
esforços produtivos dos membros de suas comunidades, mas sem exercer, 
necessariamente, um controle sobre a produção econômica e/ou sobre as formas 
de apropriação de tais bens . 

O controle dos processos rituais, propiciando a intervenção mística dos 
líderes nos processos produtivos e reprodutivos, se configura como um bem escasso 
que representa uma das principais fontes da autoridade política e econômica em 
tais sociedades; assim, nenhum poder se configura como exclusivamente político 
ou econômico (Santos-Granero , 1990:659). O autor lembra, porém, que nem sempre 
o domínio dos meios rituais de poder implica obrigatoriamente poder político, já 
que nem todos os líderes místicos são líderes políticos; entretanto, em tais grupos 
não se costuma encontrar líder político destituído de poderes simbólicos não
derivados do poder econômico. 

Uma das distinções básicas do exercício de poder nas sociedades em questão 
é que o montante de poder distribuído pela maioria dos membros do corpo social é 
bem mais amplo que aquele disponibilizado para os grupos sociais que experimentam 
a dominação · econômica nas sociedades com Estado. Além disso, o exercício 
descentralizado do poder, feito nos interstícios da sociedade por intermédio de 
instituições que se distribuem em inumeráveis pontos de interação social, dificulta 
o monopólio pelos dirigentes e favorece a manutenção de mecanismos sociais de 
redistribuição de poder e bens, mesmo em contextos de relações assimétricas entre 
dirigentes e o restante do corpo social (Santos-Granero, 1990). 

A análise das relações internas que na cultura baniwa fundam e sustentam 
o exercício do poder político mostra que as relações estabelecidas entre chefias 
indígenas e membros das comunidades seguem, em termos gerais, os parâmetros 
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de orientação traçados na discussão teórica que enunciamos. As interações entre 

lideranças de Organizações Indígenas e suas bases são igualmente configuradas 

num sistema de reciprocidades no qual as primeiras trocam o ingresso de bens e 

serviços no meio comunal por prestígio e legitimidade que lhes garantem os 

mandatos, seguindo o que Sahlins (1983:207) caracteriza como um tipo de simetria 

social, na qual se estabelecem relações solidárias, com benefícios e assistência 

mútuos, se caracterizando como um centro onde se agregam bens materiais e 

simbólicos, que a partir daí fluem em direção à per iferia da sociedade. 

Esse princípio se aplica a diversas formas de interação entre lideranças 

de Organização Indígena e chefias de alde ias, como, por exemplo, as regras de 

cortesia praticadas nas viagens de art iculação: quando a liderança chega na aldeia, 

costuma ser recebida com alimentos e oferece em troca informações e notícias 

sobre os mais recentes acontecimentos em São Gabriel e nas aldeias em que passou, 

sobre a atuação da entidade etc . De modo análogo à expectativa gerada em torno 

da chefia ameríndia, a liderança de Organização Indígena é vista como um 

especialista na mediação das relações interétnicas de quem se espera uma 

distribuição regular de bens, materiais e simbólicos, particularmente aqueles 

oriundos do mundo dos brancos, sob pena de ver seu prestígio esvanecer-se. 

Sahlins (1983) estabelece ainda conexões entre reciprocidade, distância/ 

proximidade de parentesco e distância/proximidade espacial entre os parceiros 

das relações de troca, demonstrando que relações de reciprocidade generalizada 

estão diretamente correlacionadas com interações estabelecidas entre 

consangüíneos e são diretamente proporcionais à distância geográfica de moradia. 

Nesta linha de análise a categoria de 'não parente' 43 representa a reciprocidade 

negativa por excelência, aqueles aos quais não se devem obrigações e com os 

quais se deseja obter ganhos sem obrigação de retribuição. 

Ele representa o plano tribal como uma série de setores residenciais 

concêntricos, mais ou menos inclusivas, onde se dispõem os grupos de parentes, 

e observa que o caráter da reciprocidade varia de acordo com sua posição no 

espaço geopolítico. A tendência geral identificada por ele seria a predominância 

da reciprocidade irrestrita entre os parentes mais próximos, que também são os 

que costumam residir mais perto. O aumento da distância de parentesco costuma 

acompanhar o distanciamento espacial das moradias, dificultando o 

estabelecimento de relações harmônicas de reciprocidade. Mesmo na vigência 

de consangüinidade entre residentes espacialmente distantes, esta última variável 

costuma subordinar a primeira, limitando igualmente a prática da reciprocidade 

positiva (Sahlins, 1983:216). 

O autor estende essa análise ao entendimento das relações de moralidade, 

mostrando que elas seguem lógica similar à das relações de reciprocidade, sendo 

de tipo situacional e variando em função da proximidade geográfica e de parentesco 



entre os que interagem . Desta forma, certos atos, quando praticados em relação a 

consangüíneos, podem ser condenados, mas são aprovados quando praticados em 

relação a não-parentes : "um ato não é bom ou mau em si mesmo, sua classificação 

dependerá de quem seja o outro" (Sahlins, 1983 :218). 

Riviere (1984) também corrobora diversas características da chefia 

indígena previamente citadas, tais como a generosidade e a capacidade de 

persuasão, condições fundantes de sua possibilidade de exercer influência política 

no grupo de parentes e/ou de afins que se propõe a representar. Outros fatores 

como co-residência e a expectativa social de que o chefe tome a iniciativa diante 

de situações que exijam um esforço coletivo são também elementos viabilizadores 

do exercício da chefia. À luz dessas considerações, é possível perceber que as relações 

de reciprocidade que dão suporte ao trabalho de chefatura se assentam num 

esquema tripartite de tipo moral, social e econômico. 

Os atributos descritos para a chefia de aldeia se reproduzem nas formas 
de interação dos líderes de Organização Indígena com as alde ias de sua área de 

atuação . Tais relações, que num primeiro plano parecem ser de tipo prioritariamente 

econômico, envolvendo desenvolvimento de projetos , captação de bens, geração 

de renda etc., centram sua possibilidade de existência e atuação nas relações 

travadas no âmbito do parentesco, guardando obrigações morais, que, como já foi 

dito, são contextuais, sendo mais estritas quando aplicadas a consangüíneos e co

residentes. Igualmente, proximidade e distância geográfica entre as aldeias de 

origem dos membros da diretoria da entidade e o conjunto total de aldeias por eles 

representadas são elementos essenciais para um maior ou menor aporte de apoio 

política à sua atuação. 

Estas formulações possibilitam a problematização das características do 

poder político exercido pelas Organizações Indígenas Baniwa e das interações com 
o conjunto de produções simbólicas e materiais que constituem sua cultura . Para a 

presente análise, faz-se necessário examinar detidamente um poder político que é 

centrado na hierarquia de gerações, na qual os mais velhos dominam saberes rituais 

cujo produto deve ser redistribuído entre os membros do corpo social, e no exercício 

de um tipo de chefia que se configura nos moldes que descrevemos. Também se 

deve buscar Q entendimento de como essas formas de poder se configuram nas 

condições atuais de vida baniwa, seja entre as chefias de aldeia , seja entre as 

lideranças de Organização Indígena, que manejam saberes simbólicos oriundos do 

mundo não-indígena potencialmente capazes de gerar assimetr ia e dominação de 

tipo econômico. 

Na cultura baniwa a chefia de aldeia exerce um papel destacado nas 

interações com a alteridade, o que a torna alvo de uma série de controles exercidos 

pelo corpo social que visam limitar os perigos inerentes a esta função. É responsável 

por zelar pela manutenção das fronteiras entre as comunidades e/ou sibs, sua 
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autoridade demarca o espaço do 'nós', separando-o do espaço do 'outro'. Neste 

sentido, a função das lideranças de Organização Indígena é similar, só que operando 

no plano das relações interétnicas, no qual estão encarregados de transpor as 

fronteiras estabelecidas com um tipo particular de 'alter'. Seu principal papel não 

é manter essas fronteiras, e sim transcendê-las de forma controlada, atuando como 

um tipo de sentinela avançada, cuja ação, se bem-sucedida, pode contribuir para 

obtenção dos necessários saberes vindos do mundo externo ao cosmos indígena, 
mas sem colocá-lo em risco. 

A análise dos atributos considerados ideais na atuação de um capitão 

evidencia importantes categorias nativas que regem o estabelecimento de um 

modelo adequado de chefia; tais parâmetros parecem vir se estendendo à atuação 

das lideranças que militam nas Organizações Indígenas. O modelo instituído para 

a chefia da aldeia propicia um padrão de comparação que permite o monitoramento 

contínuo não só do desempenho das jovens lideranças, como também das chefias 

de instituições do mundo dos brancos; a atuação destes últimos também é 

continuamente avaliada quanto à maior ou menor congruência com os parâmetros 

de comportamentos socialmente valorizados segundo o ethos baniwa. 

No passado, as atribuições de uma chefia de maloca baniwa se orientavam 
para a articulação política de relações interlocais, objetivando estabelecer alianças 
guerreiras, organizar rituais (pudali) de dança e trocas cerimoniais e receber 

visitantes. No plano intralocal preocupava-se com o ordenamento do cotidiano na 

maloca, onde se esperava que o mesmo fosse capaz de liderar situações do dia-a

dia, emitindo juízos serenos sobre a melhor forma de organizar os trabalhos de 

interesse comum e mediar conflitos, buscando sempre o consenso. 

Transcreveremos a seguir três depoimentos de informantes baniwa, os 

quais foram selecionados de forma a enfatizar as distintas atribuições da chefia, 

que acabamos de discutir: 

Pra ser um bom chefe era assim : ficar nas comunidades, receber qualquer pessoa 
que chega e, tendo alguma coisa, dar de comer ou então dar de beber; também 

era ver nas comunidades, ao redor da comunidade, o que falta, o que está errado, 
o que não está como ele quer. Aí, se ele convida alguém [para fazer um mutirão], 

ele então tem que dar de comer, que não pode trabalhar assim com fome; ele 

consegue um peixe, junta as pessoas e come um tucunaré, toma um chibezinho 

e pronto. Depois ele fala pro povo: agora nesse dia nós vamos fazer a limpeza da 

nossa comunidade, porque está muito cerrado, muito feio, capaz de cobra sair 

de lá e as crianças andam pelo cerrado; é capaz de cobra morder; se morder, o 
culpado somos nós mesmos que não limpamos ... (G. M., capitão Walipere) 

Os parâmetros orientadores da ação da chefia são perfeitamente 

congruentes com as características da chefia ameríndia descritas nas contribuições 



teóricas de Clastres e Santos-Granero, citadas ao longo do capítulo e que 

permanecem definindo, ainda hoje, os critérios baniwa de avaliação do trabalho 

de capitão, tais como: 

• O COMPORTAMENTO MORAL: 

É como eu falei antes, é igual pra capitão; primeiro é responsabilidade, a moral, 

o comportamento correto, a paciência com as pessoas, depois é que vem o 

trabalho; primeiro é o comportamento da pessoa que influencia muito; o trabalho 

já é conseqüência, quem tem bom comportamento aí já faz um bom trabalho 

mesmo . . É isso que faz ele ser respeitado, quer dizer, legítimo como você diz. 

(B. J., liderança evangélica Baniwa) 

• A SENIORIDADE E .A GENEROSIDADE: 

Os antepassados usavam isso de ser capitão até uma pessoa morrer; eles não 

ficavam trocando não; o capitão era aquele mais velho, aquele que levantou a 

maloca , que organizou aquele povo para morar no lugar; ·ele era a 'cabeça: 

aquele que pensa e orienta o povo pela palavra .... Aí, se ele faleceu e tiver 

irmão dele, um pouco mais novo, bota o irmão, se não tiver, o filho mais velho 

do finado continua depois do pai, vai manejar o povo; mas não pode ser muito 

novo porque a nossa história diz que é o idoso que já tem uma idéia melhor 

pra · levar a vida de viver; o moço ainda não é assim completo, o pensamento 

dele é leve, não tem idéia muito boa pra assumir esse cargo, fala besteira e fica 

no atoleiro ... Capitão também tem que ser bom pro povo; se ele tem comida, 

assim comida grande, peixe, caça, porco, a anta, essas coisas, ele tem que 

arrumar cozinheira e chamar o povo pra comer; aí ele diz: vamos que nosso 

irmão matou alguma caça, algum peixe, vamos comer assim. E assim é... (R. 

P., vice-capitão Dzawena1) 

No mundo baniwa, uma das principais atribuições do capitão permanece 

sendo a mediação de conflitos. Numa sociedade em que não existe nenhum tipo 

de força central de coação dos indivíduos, o confronto agudo entre seus membros 

costuma gei:ar cisão no grupo; para evitar tais extremos, a principal estratégia 

utilizada é a busca cotidiana de acordos entre os membros da sociedade. No processo 

de contínuo apaziguamento de conflitos, a chefia de aldeia é a figura essencial 

para o exercício desta atividade (Sahlins, 1983). O controle dos potenciais conflitos 

internos do grupo é uma tarefa delegada para o capitão, entre cujas funções 

essenciais está a de negociar e obter acordos entre partes em litígio, mas sem 

impor sua vontade, já que não dispõe de poderes para tanto. Na realidade 

observada, quando o capitão se envolve em uma disputa pelo poder com outro 

membro da aldeia, o resultado final da contenda costuma ser o afastamento de 
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ambos os litigantes dos espaços de poder; a destituição do chefe é decorrente de 

sua falha em mediar as tensões intragrupo. Este tipo de expectativa social se 

estende também à liderança de Organização Indígena, que é avaliada pelos mesmos 

parâmetros usados para a chefia de aldeia. 

Journet (1995) assinala que um dos termos baniwa utilizados para 

designar o capitão é enawe, que significa 'aquele que mantém sua palavra' . De 

fato, a constância de opiniões e de firmeza de posições é um atributo valorizado no 

trabalho da chefia, em um grupo que aprecia a serenidade, a ponderação e a 

persistência. Mudanças de opinião e de posicionamento na cena social são 

consideradas como indicadores de imaturidade e inadequação ao exercício do poder 

político; tais valores têm forte influência na avaliação negativa que os Baniwa 

fazem da atuação das instituições dos brancos, aí se incluindo a da missão católica, 44 

notoriamente instáveis e contraditórias nas suas políticas de ação. 

A língua baniwa dispõe de um conjunto de palavras aplicáveis à avaliação 

do desempenho de lideranças, que configuram um mosaico onde se expressam as 

características de um grande chefe e se definem os valores morais que orientam a 

ação política nessa cultura. 

O primeiro desses termos a ser analisado é Likoada, a lei da reciprocidade, 

um elemento fundamental na vida social. O vocábulo já foi utilizado antes, na 

análise das relações guerreiras e da produção de doença, e é retomado aqui para 

expressar a doutrina baniwa de que tudo o que uma pessoa faça, para o bem e 

para o mal, retorna a ela. 

Wright (1992a) e Journet (1995) têm usado o vocábulo para analisar as 

relações guerreiras, concebidas como uma forma de 'retorno' da agressão, 

enquadrando-a, portanto, no contexto da reciprocidade. Aqui, ampliaremos mais 

ainda a noção de Likoada, situando-a como uma forma de expressão muito ampla 

da reciprocidade, que atinge os mais diversos setores da vida humana e fornece a 

base de toda vida política. A própria humanidade só pode ser pensada no âmbito 

das relações de reciprocidade positiva e negativa, visto que a capacidade de 

estabelecer trocas é um dos fundamentos da condição humana. Em decorrência deste 

alcance tão alargado, o termo pode ser utilizado também para explicar a origem das 

doenças e/ou infortúnios que incidem sobre o grupo. As doenças costumam ser 

concebidas como 'troco', retorno de alguma ação moralmente condenável e/ou 

medidas de aprimoramento pessoal que deixaram de ser feitas. Também a obediência 

às normas dietéticas, de higiene, de boa convivência social e de seguimento dos 

rituais de prevenção de doenças é vista como a contrapartida da saúde. 

As relações cósmicas e sociais são concebidas como uma via de mão dupla, 

orientada pela noção de reciprocidade. Todos devem pautar suas ações pela idéia 

de que, se servir a alguém, futuramente será servido; se partilhar bens e favores, 

receberá em troca a mesma gentileza. Da mesma forma, quem enviar veneno, 



sopros ou outros malefícios quaisquer, receberá de volta o mau conteúdo de suas 
ações. Nenhuma esfera da vida e do comportamento deixa de ser perpassada pela 
noção de reciprocidade, que coexiste com a tensão gerada pelo comportamento 
censurado, mas real, daqueles que tentam receber sem retribuir, instaurando as 
formas de reciprocidade negativa. 

O exercício da chefia é também uma expressão do 'retorno' ou 'troco' - a 
tradução em português usada pelos informantes para a palavra Likoada - o chefe 
distribui comida, gentilezas, compreensão, esforço no apaziguamento de conflitos e 
recebe em troca legitimidade e prestígio para exercer sua função; esse raciocínio se 
estende integralmente ao trabalho de Organização Indígena: de modo análogo os 
membros das aldeias oferecem votos, mandatos e apoio político para lideranças jovens 
e inexperientes e esperam em troca que a Organização Indígena obtenha, entre os 
brancos e com a Foirn, bens, serviços e prestígio político para usufruto de todos. 

As relações hierárquicas entre os sibs são variáveis importantes no 
estabelecimento de compromissos e obrigações de reciprocidade, que também 
incorporam conotações morais e econômicas . As relações travadas entre os sibs 
situados acima e abaixo na hierarquia ritual baniwa não diferem do padrão já 
descrito na literatura para as chefaturas sul-americanas (Clastres, 1990), (Santos
Granero, 1993) . Neste caso, observa-se o estabelecimento de pressões sociais para 
que o tipo de troca adotado seja o de reciprocidade generalizada, na qual o chefe 
deve doar bens de forma irrestrita aos sibs subordinados . 

Formas similares de interação também costumam matizar as hierarquias 
estabelecidas entre gerações, o que é congruente com as regras que regulam o 
exercício do poder político; em geral, os cargos costumam ser ocupados por pessoas 
mais velhas, pois a tendência é de que o homem mais velho de um grupo de 
irmãos - devendo o termo 'mais velho' ser aqui entendido tanto no sentido da 
ordem biológica de nascimento dos filhos de uma família como da ordem de 
senioridade dos ancestrais míticos, que se expressa no status dos sibs -, ocupe 
prioritariamente os cargos de chefia. 

Os dados coletados para as Organizações Indígenas confirmam a tendência 
de que os irmãos mais velhos preferencialmente concorram aos cargos majoritários 
antes de seus irmãos mais jovens; igualmente as lideranças de Organização Indígena 
costumam ser eleitas entre membros de sibs considerados superiores na hierarquia 
ritual, observando-se a manutenção da integridade lógica do modelo de chefia e 
das obrigações de reciprocidade irrestrita daí decorrentes. Tal situação força a 
liderança a um esforço contínuo para atender aos pedidos de suas bases de apoio 
político e a viver sob ameaça constante de deposição, difamação e envenenamento 
(Manhene), caso se mostre incapaz de satisfazer às demandas de seu grupo de 
parentes. Como cada conquista gera simultaneamente prestígio e novas demandas, 
a trajetória da liderança passa a comportar uma espiral de ex igências crescentes 
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de generosidade redistributiva (kaponida/J), cujo não cumprimento costuma 
redundar em seu desprestígio e queda, num processo que lembra o infortúnio do 
guerreiro selvagem, tão bem descrito por Clastres (1982) . 

Os Baniwa dispõem de outros termos que expressam o comportamento 
ético e desejável numa liderança, tais como Madzakanidali, que seria 'uma pessoa 
direita' , ou seja, alguém que cumpre seus compromissos e obrigações; aquela com 
a qual se pode contar, que cumprirá um acordo firmado; Ithanhetakhetti, pessoa 
respeitosa, que procura ser gentil e educada com os mais velhos; Itarawatakhetti 
designa a capacidade de autocontrole e Newikhiadali expressa idéia de moderação 
de atitudes; pessoa ponderada cuja ação foge a extremos etc. 

Tais conceitos não são apenas abstrações; eles podem ser evidenciados 
no cotidiano político das aldeias . A observação participante de assembléias 
indígenas permite ver a deferência com que as lideranças procuram tratar os mais 
velhos e o seu esforço em se mostrar firmes, convincentes e autocontroladas . A 
expressão aberta de raiva, tristeza ou frustração é cuidadosamente evitada e a 
alegria e afabilidade cultivadas; o rigoroso controle sobre a externalização de 
sentimentos íntimos torna difícil para um observador externo decifrar as expressões 
faciais ou corporais de seus interlocutores. A facilidade de falar em público e a 
capacidade de fazer uma platéia rir em reuniões e assembléias são habilidades 
valorizadas; em geral velhos capitães, benzedores e narradores de mitos manejam 
com muita eficiência a capacidade de prender a atenção de uma platéia, alternando 
a discussão de assuntos sérios com a emissão de ditos jocosos que fazem os presentes 
gargalhar. Também é atributo da liderança a habilidade em manter a paciência, não 
se deixando levar por provocações fundadas ou infundadas. A capacidade de negociar 
e transitar entre as várias facções que dividem os grupos de parentesco são qualidades 
essenciais de um líder, que precisa garantir o apoio político de várias famílias para 
desempenhar suas tarefas a contento, mediando e conciliando conflitos. 

Gestos e posições extremadas podem ser explicitamente censurados e esta 
censura não se restringe aos interlocutores indígenas; brancos que expressam posições 
extremistas também não são apreciados, podendo haver uma atitude sub -reptícia 
de evitar o contato com os mesmos. Outros atributos valorizados nas chefias são o 
res"peito às regras da moral doméstica, tais como o repúdio às relações extraconjugais 
(particularmente em se tratando de relacionamentos de homens casados com moças 
solteiras), o exercício da paciência e da gentileza com a esposa e os filhos, a diligência 
em prover o alimento para a família e para a refeição comunal. 

A obediência às normas sociais, o cumprimento rigoroso da palavra 
empenhada e o culto à verdade são atitudes menos propaladas e mais demonstradas; 
as lideranças se esforçam em convencer seus interlocutores da excelência de seu 
comportamento, mais através de atos do que de palavras, pois a autopromoção é 
igualmente rejeitada no mundo baniwa. A prática de tais habilidades só se faz 



possível mediante o cultivo cotidiano da autodisciplina, outra virtude muito 

apreciada no código moral baniwa. Ritos de passagem, cuidados de higiene e 

saúde, a dietética, a organização da vida e dos ritmos de trabalho diário são 

estratégias correntes de aprimoramento da disciplina pessoal, que se espraiam 

pelo conjunto da vida social. 

No capítulo anterior, foi possível explorar a importância da disciplina e 

do autocontrole na manutenção de uma vida harmoniosa e saudável; também no 

âmbito político a disciplina pessoal desponta como um elemento essencial para 

que as práticas políticas de um líder possam se aproximar dos rígidos critérios que 

orientam a avaliação de seu desempenho. Apenas uma chefia capaz de cumprir 

este conjunto infindável de requisitos poderia ser um candidato potencial ao utópico 

papel de watalikana, um tipo de chefe cujas qualidades morais seriam tão elevadas 

que o colocariam acima de quaisquer contestações . 

Todas essas características de comportamento e de personalidade definem 

critérios de seleção e/ou manutenção do apoio político a lideranças; elas não operam 

sozinhas, mas são parte de um conjunto de critérios mais amplos aos quais se 

somam a posição hierárquica clânica, a posição de 'irmão mais velho' e 'mais moço' 

e, nos dias de hoje, o domínio da língua portuguesa, falada e escrita. 

Outro traço marcante da cultura e valores morais ban iwa é a aversão que 

demonstram aos confrontos abertos e diretos entre as pessoas; esse tipo de incidente 

é pouco freqüente e, quando ocorre, suas conseqüências são imprevisíveis, 

interferindo pesadamente na continuidade da vida social. A violência irrefreada é 

um tema recorrente da mitologia baniwa; os tempos pré-humanos mostram uma 

variedade de situações em que o descontrole emocional gera conseqüências funestas 

que marcaram a vida humana para sempre. Nos relatos míticos, os principais 
descontroles a serem combatidos são a agressividade e a sexualidade transgressora; 

as doenças e infortúnios que hoje acometem o povo baniwa são fruto dessas 

transgressões e da perda do autocontrole pelos heróis ancestrais .45 

A socialização dos novos membros do grupo enfatiza o exercício do 

autocontrole e boa parte das estratégias de prevenção de doença e rituais de 

cura se ordena através do desenvolvimento das disciplinas corporais e espirituais, 

do reforço ao ascetismo, do cultivo da sobriedade e da contenção dos impulsos 

pelos indivíduos. As relações cósmicas e sociais são concebidas como uma via de 

mão dupla, orientada pela noção de reciprocidade. Todos devem pautar suas 

ações pela idéia de que, se servir a alguém, futuramente será servido; se partilhar 

bens e favores, receberá em troca a mesma gentileza. Da mesma forma, quem 

enviar veneno, sopros ou outros malefícios quaisquer receberá de volta o mau 

conteúdo de suas ações. Nenhuma esfera da vida e do comportamento deixa de 

ser perpassada pela noção de reciprocidade, que coexiste com a tensão gerada 

pelo comportamento censurado, mas real, daqueles que tentam receber sem 
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retribuir, instaurando as formas de reciprocidade negativa. Existe, portanto, uma 

partilha de responsabilidades entre indivíduo e sociedade na manutenção da 

ordem social. 

A explosão da violência é um fantasma que ronda o cotidiano e ameaça 

romper a continuidade da vida social. Assim, uma das principais tarefas da chefia 46 

é a mediação dos conflitos diários para prevenir a irrupção da violência no grupo; 

quando ela ocorre, são poucos os mecanismos existentes para evitar que ela se 

alastre no corpo social. Um dos principais atributos do capitão é exercer os meios 

de dissuasão de tumultos, efetuando um monitoramento permanente sobre suas 

manifestações. Por razões como estas, a disciplina e o autocontrole são atributos 

extremamente valorizados no líder político, que deve se esforçar para não se envolver 

nas disputas e ciúmes que permeiam o corpo social. 

Existe um último aspecto, mas nem por isso menos importante, da 

organização social baniwa que parece servir de contraponto às extremadas pressões 

exercidas sobre seus membros, para atender aos interesses comunais . Trata-se da 

valorização do esforço individual autônomo, da valorização obtida em virtude do 

próprio trabalho, da diligência e do mérito pessoal, elementos cuja relevância já 

foi assinalada em trabalho anterior de Wright (1992a). A busca da não-dependência 

do corpo social é um atributo que contrabalança a rígida hierarquia da sociedade e 

pode compensar, dentro de certos limites, uma desvantagem de nascimento. O lugar 

hierárquico de cada um na sociedade é herdado, mas isso representa somente uma 

pré-condição, uma potencialidade que pode se realizar ou não; a obtenção de 

reconhecimento social e de prestígio depende mais do esforço pessoal em confirmar 

a potencialidade outorgada por sua posição de nascimento, ou em negá-la, caso seja 

desfavorável. É inegável que a ocupação de uma boa posição hierárquica, de sib ou 

de geração, proporciona maiores oportunidades de acesso a certos nichos sociais - é 

mais fácil ser chefe sendo filho de chefe; estes também têm maior possibilidade de 

ocupar o cargo de agente de saúde-, mas isso não representa uma garantia automática 

de ocupação de tais lugares ou de um desempenho satisfatório . As regras de hierarquia 

têm um caráter mais orientador do que prescritivo. 

O esforço individual também se expressa na relação ensino-aprendizado 

travada entre as gerações. Entre os Baniwa, a busca ativa de saberes é muito 

valorizada, não se vendo, como em outras sociedades, a insistência dos mais velhos 

em transmitir saberes que os mais jovens não mostrem interesse em aprender. 

Esta ética do esforço pessoal tem conseqüências importantes na apropriação desigual 

do acervo cultural disponível e vem contribuindo para uma interrupção na 

transmissão dos antigos saberes entre os membros das novas gerações. A motivação 

para dominar os processos simbólicos que garantem a reprodução do grupo, para 

aprender as técnicas que garantam a subsistência cotidiana e para chefiar parece 

se alimentar do desejo de prestígio que move os homens em busca de 



reconhecimento social e contém, em si mesma, os germes da diferenciação 

individual combatida pelos já demonstrados mecanismos de coerção social. 

Mesmo a pessoa mais disciplinada, interessada, diligente e bem-sucedida 

na apropriação de bens simbólicos e materiais que façam dela uma liderança 

reconhecida e valorizada pode tropeçar, em algum momento de sua trajetória, no 

estopim disparador dos mecanismos da inveja, da difamação e do envenenamento, 

enfim, nos meios de controle da diferenciação . No mundo baniwa, o sucesso contém 

em si mesmo o germe de sua ruína. Indivíduo e sociedade são elementos 

constitutivos de um campo de tensão, no qual a energia do primeiro alimenta a 

existência do segundo, mas operando por meio de um balanço geral de forças que 

tendem a favorecer mais o grupo que a pessoa. 

Notas 

37 Overing (1983/1984) considera os grupos tribais ameríndios como sociedades que não praticam 

uma economia política, classicamente entendida como sistemas nos quais uma parte da sociedade 

teria o poder de controlar e usufruir os produtos do trabalho de outros. Ao contrário, o que se 

observa nos grupos étnicos sul-americanos é a existência de uma série de mecanismos sociais 

destinados a limitar ou mesmo impedir essa apropriação. Aqui, circulação dos bens e produtos 

do trabalho seria regulada pelos circuitos de troca - não mercantil - fundados na reciprocidade 

e nas obrigações de parentesco. É esse circuito de trocas ritualizadas que a autora denomina de 

"antropologia política dos bens". 

38 Para Riviere (1984), o que caracteriza a economia política ameríndia não é a apropriação dos 

frutos da produção , e sim o controle dos membros da sociedade que são, entre outras coisas, 

produtores de bens. Dessa forma, as riquezas mais desejadas são os próprios membros da 

sociedade, bens escassos quando comparados ao grande número de inimigos perigosos e à 

riqueza de recursos ambientais disponíveis para o grupo. Em sociedades nas quais as pessoas 

constituem uma das principais fontes de poder e de prestígio, o que caracteriza a economia 

política são os meios de gerenciamento e de controle delas, e não dos bens produzidos com seu 

trabalho; na verdade, a maior parte destes grupos disporia de normas sociais que instituem a 

circulação obrigatória dos produtos do trabalho humano entre diversos níveis do corpo social. 

Dentre os ~asos estudados pelo autor, as estratégias que viabilizam esta "economia política das 

pessoas" passam pelo nível genealógico, com as gerações mais velhas exercendo o controle sobre 

os grupos mais jovens (reais ou classificatórios), e pelas diferenças de gênero, nas quais a mulher 

se situa como o pólo subordinado da relação. De modo semelhante, a proximidade/distância 

geopolítica entre o grupo local e seus aliados ou inimigos também faz parte dos meios de 

gerenciamento de pessoas, definindo possibilidades de aliança ou enfrentamento entre grupos. 

39 O Baixo Içana congrega uma tal mistura de residentes, principalmente nas comunidades próximas 

à foz do rio, que se torna difícil a caracterização precisa do sib de influência em cada uma delas; 

entretanto, a predominância de chefias de aldeia Dzawenai permite caracterizá-lo como área 

de influência desta fratria. 
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40 O termo Curipaco não se refere a uma fratria, e sim a uma variação dialetal. Entretanto, os sibs 

que exercem essa variedade de fala no Içana podem se comportar operativamente como uma 
fratria, tendo um território e uma unidade política bem caracterizados e estabelecendo relações 
de exogamia com as fratrias Hohodene e Walipere. 

41 A composição das fratrias Hohodenee Dzawenaifoi descrita por Wright (1981) e Hill (1984), 

respectivamente . 

42 Nos relatos míticos as esposas de Nhiãpirikolise sucedem, em geral advindas de grupos hostis 
com os quais ele está tentando estabelecer alianças e obter saberes; assim, ele toma esposas 

entre os peixes agressivos, entre os macacos Eenunai e outros seres não humanos, como o dono 
da noite. Também para os Baniwa de hoje, qualquer grupo não pertencente à sua fratria é um 
afim potencial. Na prática, pouco se observam casamentos com membros de grupos distantes ou 
hostis; em geral, os casamentos costumam seguir as regras de acordo e alianças entre as 
fratrias. 

43 Sahlins (1983) chama atenção para o fato de que na nossa sociedade a categoria "não-parente" 
pode denotar interações positivas, geralmente pautadas na especialização profissional, como, 
por exemplo, relação médico-paciente, professor-aluno etc. Nas sociedades indígenas a relação 
entre não parentes costuma se apresentar como sinônimo de estranho e de inimigo. 

44 A mudança de postura da Igreja Católica, que hoje se propõe a valorizar a cultura indígena e 
estimular a restauração de costumes abandonados, como as festas Pudali, é vista com 
desconfiança e descrença entre os capitães católicos. Em seu modo de pensar, as transformações 
no estilo de evangelização, longe de serem vistas como um fato positivo, são indicativas de pouca 
firmeza de posições dos padres atuais. 

45 Lembrar que Kowaifoi morto por ter perdido o autocontrole ante a desobediência dos jovens no 
primeiro ritual de passagem ; os iniciandos, por sua vez, foram comidos por Kowai após quebrarem 
o jejum prescrito, devido à sua incapacidade de controlar a fome . 

46 Não é apenas o chefe que intervém no controle da irrupção de conflitos na sociedade Baniwa. 
De modo geral os homens mais velhos e experientes também costumam ser acionados neste 
tipo de situação. O grau de intervenção varia em função da habilidade de cada um em lidar com 

o problema. A ênfase dada à figura do chefe decorre da preocupação que aqui temos de 
descrever suas atividades e habilidades; além disso, os chefes podem dispor de um maior 
backgroundpara a tarefa, já que costumam adicionar a posição de nascimento e o treino social 
a uma capacidade individual de mediar conflitos . 



Mundo Baniwa: o ontem no hoje 

Nos próximos capítulos nos preocuparemos em analisar as interações 

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

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

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

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

mecanismos internos de expressão da autoridade política, analisando também os 

potenciais pontos de congruência e de conflito com os espaços institucionalizados 

- não indígenas - de exercício de poder. 

Personagens habitualmente denominados 'tradicionais', como os xamãs, 

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

único campo cultural que também comporta os chamados 'agentes da 

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

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

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

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

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

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

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

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

apenas exterioridades, muitos de seus elementos foram incorporados e circulam 

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

saberes mais centrais na cultura baniwa. 

Às referências teóricas citadas no capítulo anterior, que também ordenaram 

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

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

protagonismo político através da defesa dos interesses dos grupos indígenas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

político se apóia nos saberes simbólicos controlados pelos membros das gerações 

mais velhas que se atualizam e se redimensionam nas configurações assumidas 

pelo movimento indígena naquela área . 

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

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

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

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

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

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

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

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

sua inflexão sobre os membros do grupo. 

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

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

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

do mundo , em particular do mundo social" . 

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

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

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

legitimidade e a capacidade de produzir sentidos que possibilitem intervenção 

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

sociedade nacional. 

Aviamento, o ontem e o hoje 

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

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

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

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

economia de mercado, promovendo uma integração subalterna do produtor rural 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nacionais e às mercadorias industrializadas que se tornaram essenciais ao modo 

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

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

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

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

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

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

anos mais recentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alternativa econômica adequada às necessidades da população. 

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

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

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

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

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

completo desaparecimento, caso sua exploração mantenha os atuais padrões de 

baixa sustentabilidade. 

Existe, porém, a necessidade de obtenção de diversos produtos 

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

imprescindíveis à reprodução material e simbólica da sociedade. Mercadorias como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extrativista que impossibilita a manutenção do sistema de aviamento. 



Poder político e organização social baniwa 

O trabalho político hoje desenvolvido pelas Organizações de Base reflete, 

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

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

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

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

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

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

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

Organização Indígena, não havendo, neste sentido, uma descontinuidade 

significativa entre as duas formas de exercício de vida política. 

Entretanto, as formas de atuação das Organizações não deixam de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como se pode observar, cada Organização Indígena atua sobre 

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

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

regiões têm características geográficas e ambientais diversas e diferentes histórias 

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

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

geopolíticos, a área baniwa está assim configurada: 

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

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

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

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

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

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

considerável influência sobre as localidades católicas. 

A intervenção das empresas mineradoras na década de 80 gerou grande 

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

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

deliberadamente incentivado pelos funcionários da empresa, deixou marcas 

profundas cujos efeitos ainda hoje repercutem e vêm dificultando a organização 

etnopolítica dos grupos ali assentados . 

As lideranças de aldeia do Baixo Içana mantêm alianças permanentes 

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

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

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

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

de navegação e a rarefação demográfica das comunidades tornam pouco atrativo 

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

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

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

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

baniwa aldeada (ISNFoirn, 1997) . 

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

recolonização forçada das décadas anteriores gerou a mistura, atualmente 

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

no Baixo Içana são distintos daqueles tradicionalmente encontrados em outros 

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

do território por cada fratria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

política da Oibi, seis praticam a religião católica. 

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

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



organização política e a capacidade de mobilizar rapidamente um grande número 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvido de modo independente das igrejas dos brancos . 

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

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

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

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

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

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

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

relativamente constante, contando com um missionário residente na aldeia de 

Jerusalém. A permanência dessas instituições tem exercido uma influência contrária 

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

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

propostas ambientalistas e de revitalização da etnicidade que emanam do 

movimento indígena; seus chefes de aldeia têm apoiado propostas 

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

outros agentes de colonização. 

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

protestantes, sendo os primeiros majoritariamente membros dos sibs da fratria 

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

influência da missão salesiana foi grande neste rio, enfrentando acentuada 

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

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

as atividades missionárias se reduzem a viagens periódicas de religiosos pouco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Poder e religião 

No mundo baniwa, a vida cotidiana está impregnada da religiosidade 

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

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

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

de ação característico das lideranças do movimento indígena . 

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

movimentos sociorreligiosos em grupos indígenas do Brasil, demonstrando que 

várias dessas manifestações são atualizações rituais de produções míticas 

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

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

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

Os conflitos entre evangélicos e católicos são temas recorrentes em 

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

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

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

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

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

nos conflitos estabelecidos entre cunhados de sibs evangélicos e católicos. 

A religião professada pela liderança de Organização Indígena também 

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

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

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

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

desconfiança mútua. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entidade nas áreas evangélicas ocorrem com maior freqüência quando há 

descontentamento dos capitães com sua atuação. 

As tensões entre católicos e evangélicos podem ser consideradas como 

uma dentre as diversas estratégias de demarcação nas relações identidade/ 

alteridade; as diferentes formas de conversão operam como delimitadores das 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moradores do Içana e do Aiari. 

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

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

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

instituem as identidades étnicas, implicando uma aspiração de concretização de 

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

étnicos geram eficácia mobilizadora da sociedade ao se apropriarem, 

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

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

com os novos parâmetros apreendidos no contato interétnico . 

No mundo baniwa as lideranças também podem ser vistas como 

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

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

messiânicos, bem conhecidos nesta cultura . Sob um desempenho aparentemente 

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

expectativas socialmente produzidas em torno do trabalho político. 

A interação das lideranças evangélicas com as concepções mítico-religiosas 

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

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

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

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

seu trabalho político e conquistas econômicas, representando um encontro entre 

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

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



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

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

Notas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pode-se dizer que existe ação política quando identificamos a 

movimentação de atores e instituições em busca de construir objetivos comuns 

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

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

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

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

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

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

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

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

demandas dos capitães e seus liderados. 

Tal situação pode ser exemplificada com a fundação da principal 

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

final da déc
0

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

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

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

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

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

danificaram equipamentos e expulsaram os empregados da mineradora de seu 

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

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

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

As lembranças de informantes mais velhos que participaram da assembléia 

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

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

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

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

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

atendendo às peculiaridades da organização política local. 

Da primeira diretoria ficaram de fora as comunidades que apoiavam o 

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

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

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

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

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

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

A composição da primeira diretoria girou num limitado universo de 

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

escolaridade necessária para dirigir uma entidade que operava nos moldes das 

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

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

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

do ensino regular ministrado nas escolas disponíveis nas comunidades. 

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

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

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

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

garantir interveniência sobre a vida política comunal. 

Legitimidade 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

representativas de outros povos indígenas. 

A educação formal 52 auxilia no aprendizado das atividades políticas 

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

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

depoimento a seguir : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se por um lado os capitães reconhecem a necessidade de eleger 

representantes com escolaridade suficiente para aprender a lidar com os complexos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

dúvida um privilégio, e os capitães o guardam ciosamente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em uma ordem hierárquica, tradicionalmente estabelecida. 

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

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

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

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

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

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

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

hierarquia da aldeia. 

As razões para essa aparente disparidade podem ser buscadas na 

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

mais prestigiadas de Tucumã não dispunham de representantes qualificados para 

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

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

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

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

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

sib considerado adequado para o desempenho de funções políticas na sociedade 

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

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

na hierarquia social. 

Em resumo, a posição ocupada por nascimento na hierarquia do 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

O espaço de poder configurado em torno da Organização Indígena está 

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

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

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

devido aos assuntos tratados, invariavelmente surgem idéias e conceitos 

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

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

discussões complexas como a regulamentação do direito à exploração mineral presente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evidencia quando olhado a partir da dinâmica desencadeada pelas relações de 

contato interétnico, particularmente aquelas travadas pelas Organizações Indígenas, 

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

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

a partir das atividades etnopolíticas. 

Antes da consolidação do movimento indígena, as relações políticas entre 

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

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

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

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

designem representantes para comparecer a reuniões, assembléias, negociar com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

representantes que pertençam a sibs prestigiados, identificados como produtores 

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

possa explicar também a inoperância de algumas organizações cujos presidentes 

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

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

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

Ao se orientar pela consangüinidade e pelo controle das gerações mais 

jovens, o trabalho das Organizações Indígenas promove uma revigoração da 

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

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

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

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

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

onera sua credibilidade com os mais velhos. 

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

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

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

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

respeitando também a precedência das gerações mais velhas sobre as gerações 

mais novas, ainda que não-consangüíneas. 

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

quando fundem seus rumos às matrizes demarcadas pelas interações hierárquicas 

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

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

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

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

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

de disputa, pois também estas relações estão regulamentadas na hierarquia 

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

consangüíneos podem, potencialmente, contar com mais apoio que aquelas 

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

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

Nas relações de afinidade existem campos não regulamentados pela 

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

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

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

Representatividade 

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



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

propiciaram sua existência. 

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

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

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

problematizar as formas de representatividade exercida por lideranças que provêm 

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

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

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

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

indígena não costuma receber uma delegação de autoridade com alcance suficiente 

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

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

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

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

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

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

As modernas lideranças indígenas também não detêm uma delegação de 

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

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

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

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

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

recebida se destina principalmente a uma intervenção intercultural mais eficiente 

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

interesses individualizados de cada aldeia (Bartolomé, 1995). 

Formas de controle da Organização Indígena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exercício da chefia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de relações de comunicação que implicam o conhecimento e reconhecimento de 

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

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

extralingüísticos, acumularam suficiente capital simbólico, exercitam a capacidade 

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

(Bourdieu, 1989) . 

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

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

diferenciação inaceitável ante o comportamento cotidiano da população aldeada. 

O contato reafirma seu compromisso público com os interesses e necessidades 

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

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

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

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

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

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

comportamento que a liderança de Organização vem adotando na sua interação 

com as chefias mais velhas. 

A articulação é ampliada com o estabelecimento de rede de radiofonias 

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

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

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

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

do trabalho das Organizações de Base. 



A credibilidade adquirida pela liderança deve ser entendida como 

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

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

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

num espaço simbólico onde todos buscam tornar hegemônica sua própria 

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

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

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

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

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

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

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

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

conseqüências concretas no meio social, produzindo realidades que ultrapassam 

sua origem lingüística (Bourdieu, 1996a). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dos homens presentes. 

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

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

bens e privilégios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Política e reciprocidade 

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

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

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

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

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

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



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

O desafio atual das Organizações Indígenas não é romper com essa 

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

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

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

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

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

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

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

favorece o branco. 

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

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

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

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

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

movimento indígena porque parecem indicar a necessidade de recortar seu espaço 

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

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

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

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

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

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

rionegrinos também é a consangüinidade que proporciona a metáfora para expressar 

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

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

tendência das Organizações Indígenas em formar diretorias com a presença de 

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

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

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

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

Proposições teóricas como esta podem ser ilustradas no entendimento do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comportamento às pessoas comuns da maloca. 

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

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

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

conflitos, fornecendo exemplos de bom comportamento social e zelando pelo 

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

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

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

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

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

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

papel reconhecido e valorizado desde os períodos anteriores ao contato. 



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

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

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

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

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

Cachoeira. O desenvolvimento do projeto de artesanato exigiu um detalhado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do Rio Negro. 

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

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

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

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

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

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

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

A entidade vem priorizando atividades cada vez mais direcionadas para 

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

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

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

demonstram pleno conhecimento das limitações de sua atuação, por estarem 

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

propositiva como a participação no desenvolvimento de políticas públicas, ainda 

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

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

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

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

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

quem nelas pode intervir. 

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

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

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

de tensão que vem inviabilizando políticamente a entidade. 

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura seguramente dificultam o estabelecimento das formas próprias de atuação 



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

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

Organização Indígena pode se constituir numa alternativa viável às interações com 

o poder público municipal. 

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

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

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

Aiari são altamente desinformados e desarticulados politicamente, situação que é 

agravada pelo reduzido número de aparelhos de radiofonia, dificultando a 

disseminação de informações. 

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

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

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

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

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

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

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

ocasiões para se reunir. 

A primeira diretoria da Acira foi constituída basicamente de membros de 

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

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

autodissolveu, por alegada incompatibilidade entre suas funções como a de 

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

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

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

demandava investimento de seus recursos pessoais para custeio do trabalho da 

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

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

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

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

diretoria, não havendo redistribuição para outras aldeias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

provavelmente por nenhuma Organização Indígena. 

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

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

tendo então dificuldade em conseguir bens e recursos que poderiam melhorar 

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

credibilidade, nível insuficiente de organização, dificuldade de captar recursos 

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

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

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

adversário político não emprestando prestígio e credibilidade junto ao conjunto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propriedade pessoal de um dos diretores . 

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

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

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

dificuldades enfrentadas pela Acira desde sua fundação, obrigada a gerenciar 

tensões muito anteriores ao estabelecimento do movimento indígena na região. 

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

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

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

um montante de capital simbólico suficiente para sustentar viabilidade 

institucional da Organização, convencer seus liderados da adequação dos sentidos 

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

nome de todos (Bourdieu, 1996a). 

A atuação do movimento indígena baniwa mostra uma forte imbricação 

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

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

políticos, negociam com autoridades do Banco Mundial, participam de 

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

ocidentais de organização política com uma aproximação deliberada dos 

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



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

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

mediante processos redistributivos generosos. A violação destas normas gera o 

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

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

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

comportando singularidades explicáveis apenas pela forma específica como a 

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

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

e garantem a existência da sociedade que o fez nascer. 

Para finalizar, queremos assinalar o caráter instável da realidade flagrada 

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

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

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

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

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

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

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

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

todos os membros da sociedade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de contornos sombrios. 

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

como uma rede de relações entre suas categorias constitutivas cuja estrutura 

pode ser transformada quando essas categorias mudam, podemos inferir que 

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

importantes categorias constitutivas estão em mudança acelerada, gerando 

efeitos que redimensionarão a própria estrutura social na qual elas se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

região geográfica determinada . 
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