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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 . 




