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A Politização da Etnicidade 

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

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

Liderança baniwa 





Mundialização, Globalização e Etnicidade 

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

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

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

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

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

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

deixou de existir, mas que antes era negativamente valorada. 

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

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

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

globalização não aniquilou as manifestações culturais singulares em favor de uma 

única, tendo na verdade promovido uma revalorização das especificidades e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uma padronização similar dos comportamentos sociais; estes permanecem plurais 

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

A existência de modelos diferenciados de pattern não anula a padronização 

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

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

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

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

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

Tais condições interativas levam à necessidade de problematizar a idéia convencional 

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

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

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

amplamente polifônico. Instituições e comportamentos ditos tradicionais convivem 

com formações socioculturais mundializadas, que por sua vez podem assumir 

configurações inesperadas ao serem reapropriadas pelos grupos subalternizados 

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

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



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

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

indígenas (Turner, 1993b). 

Uma das possibilidades abertas por um sistema permanente e 

mundializado de comunicação é o estabelecimento de grupos sociais 

desterritorializados, distintos daqueles que constituíam anteriormente as 

sociedades nacionais; os extratos sociais estabelecidos na dinâmica própria do 

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

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

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

distantes regiões do globo, viabilizando o funcionamento de um sistema 

econômico e financeiro mundial, reduzindo a importância das fronteiras territoriais 

e possibilitando a formação de alianças entre grupos aparentemente díspares. 

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

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

articulação entre universalismos e localismos e superando um cenário anterior 

em que as culturas indígenas se referiam essencialmente às políticas indigenistas 

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

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

ao papel de interlocutor de uma comunidade discursiva mundial. 

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

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

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

indígenas, possam angariar apoio político participando de redes desterritorializadas, 

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

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

assimétricas que aquelas anteriormente disponibilizadas e a perceber e valorizar 

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

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

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

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

propostas e reivindicações em redes mundiais como a WEB. 

A valorização de culturas locais também já ocorreu em outros momentos 

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

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

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

estritamente locais constituir ou participar de redes globais de interesses 

estabelecendo alianças que permanecem assimétricas - pois os centros de decisão 

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

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

fases anteriores do processo colonizatório . 

No mundo indígena, este fenômeno gera saberes e vivências que 

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

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

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

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

mesmo desfavorável aos índios, lhes propicia a aquisição de artefatos 

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

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

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

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

reduzida a seus produtos (Ortiz, 1994). 

As Organizações Indígenas podem exprimir uma face mundializadaªº 

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

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

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

Tais características surgem em entidades de abrangência muito ampliada como 

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

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

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

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

expressão concreta no seu cotidiano. 

A dinâmica do movimento indígena constrange as direções das grandes 

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

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

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

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

representam culturas que valorizam o poder local. 

As lideranças das grandes Organizações são colocadas num duplo e 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

reelaboração cosmológica do contato e permite estabelecer uma solução de 

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

interétnica (Bartolomé, 1979, 1995). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As lutas étnicas capitaneadas pelo movimento indígena são travadas 

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

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

na qual representam interesses diversos, cuja coexistência as lideranças devem 

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

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

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

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

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

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

eficácia social de cada discurso. 

Antes da interveniência do movimento etnopolítico rionegrino, o futuro 

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

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

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

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

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

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



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

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

formas de seu redimensionamento e sobre quais deles devem ser repassados 

para as futuras gerações. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mas também por que percebem que mudanças nas antigas pautas de 

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

Nas grandes reuniões e assembléias realizadas em contextos supralocais, 

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

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

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

presença de estratégias neutralizadoras, negadoras das divisões internas em busca 

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

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

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

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

permaneça sendo aquela ligada ao sib e à fratria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

territoriais travadas pelas entidades etnopolíticas são indissociáveis da conjuntura 

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

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

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

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

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

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

suas organizações. 

Albert (1997a) demonstra que categorias reivindicatórias, como 

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

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

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

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

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

produzida pela atuação do indigenismo oficial e vem sendo utilizada pelo 

movimento indígena, ainda que simbolicamente reconstruída, em suas negociações 

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

representado pelo Estado e entidades indigenistas não-governamentais não anula 

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

com entidades de solidariedade internacional por meio das quais o movimento 

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

para o enfrentamento ou negociação de proposições com o indigenismo oficial 

(Albert, 1997a:185-186). 

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

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

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

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

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

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

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

percorrendo a trilha de uma progressiva institucionalização de suas organizações, 

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

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

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

sua face de movimento organizacional (Ricardo, 1995). 

Essa trajetória não é uma peculiaridade do movimento indígena , sendo 

comum a grupos políticos que buscam reconhecimento pelas instâncias formais de 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

o movimento dos indígenas rionegrinos pode ser caracterizado como um conjunto 

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

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

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

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

Embora os esforços de lideranças expressivas do movimento indígena 

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

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

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

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

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

disposições legais que discriminem ou inflijam penas aos povos indígenas. 

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

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

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

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

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

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

Com base nas características que acabamos de discutir, passaremos a 

analisar o movimento indígena rionegrino, enfatizando posteriormente sua expressão 

na área baniwa. 

Situação atual do movimento indígena rionegrino 

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

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

trocavam experiências e denunciavam agressões e a exploração a que eram 

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

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

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

e pelas bandeiras de luta pela demarcação da terra. 

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

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

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

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

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

principais atividades eram a articulação para discutir a demarcação, a esta altura 

189 



190 

já encaminhada pelo Projeto Calha Norte, e propostas para a valorização da cultura 

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

negação dos sinais diacríticos de sua etnicidade . 

Apesar da importância atribuída ao discurso etnopolítico, a necessidade de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Baniwa, ex -dirigente da Foirn) 

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

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

transformações concretas na sua realidade cotidiana, as lideranças buscaram formas 

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

pressões oriundas das bases exerceram uma influência decisiva na superação 

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

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

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

sustentação. Os acordos firmados demandavam o estabelecimento de uma assessoria 

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

a desenvolver uma parceria regular com a Foirn . 

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

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

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

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

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

da retórica política do movimento indígena. 

O Estado brasileiro tem intervido como um fator essencial na definição 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



A distritalização sanitária 

A implantação dos Distritos Sanitários Especiais é um fato ilustrativo da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de serviços em situações específicas como atividades-meio, recursos 

complementares de diagnóstico e prestação de alguns serviços especializados . 

Embora a rede privada permaneça ocupando um espaço privilegiado na destinação 

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

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

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

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

demonstra que no contexto neoliberal brasileiro vem se instalando um processo 

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

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

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

processo é potencialmente capaz de conduzir a um incremento da democratização 

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

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

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

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

podendo resultar numa maior capacidade de intervenção no cenário social 

(Magalhães, 2000 :42-54). 

Entretanto, o deslocamento de poder também implica uma desconstrução 

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

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

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

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

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

públicos não têm atualmente um preparo apropriado. 

193 



194 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

considerarmos uma população estimada de 28 mil pessoas que devem receber 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilidades geradas pelas funções sociais da ação sanitária, pela complexidade 

técnica das ações programadas e dos intrincados mecanismos de movimentação e 

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

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

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

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

Outras potenciais conseqüências políticas enfrentadas pela Foirn se dão 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As informações disponíveis não permitiram evidenciar se as conseqüências políticas 

desta decisão são plenamente apreendidas pela direção da entidade . 

A situação enfrentada pelas convenentes indígenas exprime uma das 

características contradições da interveniência de grupos organizados em processos 

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

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

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

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

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

e efetuar macroplanejamentos do subsistema de saúde indígena. Às entidades 

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

limites orçamentários e de uma configuração de serviços preestabelecidos pelo 

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

desses recursos públicos são igualmente exodefinidas, cabendo às Organizações 

adequar suas estruturas administrativas para responder às exigências de aquisição 

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

relembrar em seus pronunciamentos públicos que as entidades terceirizadas estão 

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

funcionamento às disposições legalmente estabelecidas neste campo . 

Novas configurações de ação demandam novos perfis de gerência, 

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

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

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

anteriormente não compunham a grade habitual de atuação das Organizações 

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

e estratégias da tecnoburocracia, do manejo de instrumentos administrativos e 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



interpretações dos conflitos políticos ocorridos na comemoração dos 500 anos de 

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

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

Organizações Indígenas no País e respondem ao Conselho Indigenista Missionário, 

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

e justificam suas posições no trecho transcrito a seguir: 

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

que possamos assumir nossas responsabilidades. Articulações, convênios foram 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A posição política veiculada na carta das lideranças reflete o momento 

organizativo dessas entidades, que buscam uma vinculação mais objetiva com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado em fazê-lo. 

Esta posição é reforçada por uma avaliação indígena do processo de 

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

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

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

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

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

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



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

fórum de avaliação da distritalização promovido pela Coiab) 

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

devem lidar simultaneamente com localismos e globalismos, conjugando 

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

processo de terceirização e com a necessidade de desenvolver ações comunais 

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

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

vivenciadas e potencializada por uma eficiente apropriação dos conceitos e 

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

lideranças indígenas evidenciam os propósitos de assumir o protagonismo na 

implantação do modelo de distritalização sanitária indígena, apesar das dificuldades 

e percalços que vêm enfrentando. Percebendo também a multipotencialidade do 

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

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

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

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

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

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

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

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

como está às determinações da sociedade global, que conjunturalmente lhe 

empresta apoio e visibilidade em detrimento dos interesses de um 

desenvolvimentismo rudimentar da burguesia regional, mas não se evidencia uma 

subordinação importante a nenhum ator político específico das atividades 

desenvolvidas pela Foirn na condução de suas rotinas e programações. 

Na vigência dessa autonomia relativa, vale a pena assinalar a 

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

próprios para sustentar suas atividades políticas e de desenvolvimento econômico, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Movimento Indígena no Cenário Baniwa 

Após essa incursão pelo cenário mais amplo do movimento indígena, 

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

complexo Içana/ Aiari. 

Questões importantes nas análises gerais do movimento indígena como 

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

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

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

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

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

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

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

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

relações do dia-a-dia. 

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

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

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

identidade genérica costumam ser toleradas como estratégias de atuação 

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

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

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

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

supracomunais capazes de defender - por exigência de atores políticos não

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

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

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

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

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

de apagamento temporário de identidades vêm produzindo persistentes reflexos 

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

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

aos Tukano, aos brancos e outros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

se esforçando em construir uma atuação diferenciada dos líderes populistas e 

clientelistas que desempenharam, outrora, papéis sociais que guardam semelhança 

com os assumidos pela Organização Indígena. 

As negociações em torno da política identitária implicam também uma 

manipulação dos novos conteúdos aprendidos no movimento indígena, na busca 

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

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

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

nas aldeias seus liderados encaram demarcadores culturais como as pinturas 

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

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

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

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

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

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

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

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

entre as exigências de cada um dos pólos dessa relação. 

Como exemplo bem-sucedido do esforço de negociação de prioridades 

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

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

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

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

A primeira iniciativa surgiu de uma preocupação das lideranças da Oibi 

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

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

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

desenvolvimento deste projeto, uma temática valorizada nas bandeiras do 

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



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

Entretanto, as lideranças sabiam que uma discussão inicial sobre as 

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

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

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

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

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

para a livre discussão do tema de doenças. 

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

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

garantindo uma continuidade ampliada do processo de capacitação no espaço 

familiar; paralelamente, foi efetuado um registro escrito de informações 

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

estratégias socioculturalmente aceitáveis de comercialização de plantas medicinais 

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

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

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

propriedade intelectual dos conhecimentos indígenas . 

O conjunto de ações desenvolvidas produziu uma revalorização do papel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conflitos religiosos latentes, pois sua mera presença evoca os rituais abandonados 

.. 
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no processo de conversão. Como resultado prático deste embate, ela foi rejeitada 

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

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

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

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

bandeiras de revitalização étnica veiculadas pelo movimento indígena. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

populacional, buscando uma restauração da experiência dos antepassados e uma 

sensibilização para a importância da consciência étnica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relações com o poder de Estado 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

velhos compreenderem a dinâmica de funcionamento das Organizações Indígenas 

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

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

intensivo de divulgação dos saberes que consideram importantes para que aqueles 

possam entender e apoiar sua atuação à frente das entidades . 

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

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

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

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

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

formas mais adequadas de intervenção no espaço interétnico. 

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

concepção que faz de sua própria atuação: 

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

Assembléia Diretoria Executiva .. Conselho Fiscal 

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

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

própria como um grupo a serviço das deliberações comunitárias expressas nas 

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

concepção de dirigente político sem poder é utilizada também nas suas 

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

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

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

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



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

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

as mensagens supostamente democráticas do discurso político-partidário. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação e discurso no movimento indígena baniwa 

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

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

valorização étnica encontravam pouco eco nas relações internas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oibi, walipere dakena1) 

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

dirigentes se viram pressionados a desenvolver atividades que justificassem a 

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

levou a iniciar projetos demonstrativos das potencialidades da recém-formada 

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

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

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

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

mais gerais é condicionada ao desenvolvimento de atividades geradoras de renda 

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

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

concretas da vida cotidiana, reproduzindo internamente a chamada "etnicidade 

de resultados" (Albert, 2000) . 

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

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

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

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

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

Atualmente as entidades baniwa priorizam a elaboração de projetos de auto

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

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

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

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

potencializado pelo carisma pessoal das lideranças, passando pela rotinização do 

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

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

que as expressões iniciais foram superadas historicamente, sendo mais adequado 

descrever o cenário como uma convivência entre estas diferentes facetas do 

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

momentos políticos e em outros não. 

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

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

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

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

Elas buscam o estabelecimento de bandeiras coletivas capazes de substituir o 

vínculo afetivo/clientelista/individualizado estabelecido entre capitães e autoridades 

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



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

Clientelismo, partidos, eleições e outras 
habilidades interétnicas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vice-capitão evangélico Adzanem) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

influência do contato interétnico é que se observa o estabelecimento sistemático 

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

duração de quatro anos. 

A eleição é uma ressignificação das regras eleitorais tal como as 

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

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

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

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

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

hierarquia dos sibs, congregando apenas candidatos oriundos de alguns nichos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



A mudança das condições históricas, levando a uma intensificação das 

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

necessidade de competência lingüística do idioma português. Para um exercício 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e controvertidas costumam ser tomadas mediante a consulta aos membros mais 

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

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

condução dos assuntos da vida diária da comunidade. 

Igualmente, a atuação da liderança de Organização tem como exigência 

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

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

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

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

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

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

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

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

escolaridade representa apenas uma pequena fração de um conjunto mais amplo 

de requisitos. 

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

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

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

Essas entidades funcionam nos moldes da sociedade nacional, mas também 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

não inibe suas expectativas sobre o desempenho das lideranças que negociam 

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

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

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

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

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

manutenção permanente da posição hegemônica por nenhum dos atores sociais em 

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

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

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

grupo de parentes em cargos eletivos do movimento indígena. 

O trabalho político cotidiano exige o entendimento do mundo não

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

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

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

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

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

desigual; tanto podemos encontrar lideranças perfeitamente familiarizadas com a 

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

numa lógica predominantemente local. 

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

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

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

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

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

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

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

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

forneceram o modelo político e administrativo inicial que orientou a constituição 

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



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

atribuições na política indígena (Bourdieu, 1989). 

O campo político produzido na interface do contato interétnico exige um 

progressivo aprofundamento dos registros escritos, implicando uma separação entre 

os processos de produção e transmissão de conhecimentos e uma dinâmica 

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

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

pensamento domesticado pela escrita é utilizado pelas lideranças no trabalho de 

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

dificuldades para produzir a documentação necessária, que compreende um amplo 

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

A apropriação de conhecimentos oriundos das relações de contato exige 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

as suas Organizações de Base. 

No Campo Sanitário ... 

A implantação do Distrito Sanitário Especial Indígena surge dentro da 

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

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

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

demandas baniwa por cuidados biomédicos são configuradas pelas representações 

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

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

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

dos saberes biomédicos circulantes nas aldeias. Do conjunto de informações 

disponibilizadas pelo discurso autorizado da saúde, apenas alguns elementos são 

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

e prioridades das agências de saúde. 

As explicações biomédicas costumam ser aproveitadas quando apresentam 

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

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

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

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

redimensionar a identidade indígena e prover mecanismos de entendimento da 

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

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

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

campanhismo praticado pela Funai por intermédio de suas Equipes Volantes de 

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

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

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

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

sua apropriação pelos Baniwa não equivale a uma simples reprodução das 

práticas sanitárias vigentes nas instituições biomédicas. Na sociedade baniwa, 

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

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

remédios, exames e combustível. Quando os informantes reivindicam atendimento 

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

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

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

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

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

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



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

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

(Gamelo, 2001). 

A lógica subjacente aos cuidados de saúde também influencia as formas 

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

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

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

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

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

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

serem perfeitamente capazes de desenvolver atividades como preparo de soro 

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

ações confere o prestígio obtido com o domínio dos medicamentos industrializados 

dos brancos. 70 

Também existe uma relação de analogia entre os instrumentos de trabalho 

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

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

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

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

demanda reprimida dos medicamentos não fornecidos pelas instituições de saúde 

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

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

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

medicamentos se inseriram e hoje são importantes componentes do circuito de 

trocas generalizadas. 

O processo de Distritalização na área baniwa gerou um infindável leque 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Distrito Sanitário . Porque muitas dessas pessoas vêm pra ajudar no 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

família, como a pesca e a roça. 

O desenvolvimento de atividades de planejamento participativo nos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

associação um aumento de salário diferenciado segundo os anos de experiência e 

trabalho nas aldeias. 

Em seu ponto de vista, os recém-chegados, independente da categoria 

profissional, deveriam receber salários menores que os dos profissionais mais 
antigos. Tal reivindicação obedece a critérios distintos daqueles fundados na 

escolaridade e qualificação técnica; ela se baseia na mesma lógica que leva os 

capitães a cobiçarem o salário do agente de saúde: quando comparados aos mais 

jovens/menos experientes, os mais velhos/mais experientes devem ter acesso 

preferencial aos bens e privilégios outorgados pela sociedade . 

As representações sociais e demandas baniwa pelos cuidados de saúde 

no Distrito Sanitário se processam através de temas e prioridades muito distintas 

das discussões sobre terceiro setor, neoliberalismo e papel do Estado no 

desenvolvimento de políticas sociais, que vêm ocupando o cenário político das 

grandes Organizações Indígenas. A lacuna entre as duas realidades desnuda um 
processo de negociação política, ora forjada no espaço interfrátrico, ora no campo 

interétnico, no qual os atores sociais disputam posições e privilégios na cena social 

formada pelos conselhos de saúde; para esta finalidade, lançam mão de produções 

discursivas permeadas pelo recém-incorporado discurso sanitário que emerge do 

processo de distritalização, mas que são manejadas pelos agentes políticos 

também como ferramentas não sanitárias, voltadas para o atendimento de 

demandas e prioridades das relações de parentesco. 

A lógica do pensamento indígena redimensiona as distinções e 

regulamentações monopolizadas pelo sistema de saúde, que habitualmente define 

o que sejam demandas sanitárias legítimas, borrando as distinções institucionais 



entre público e privado. Nesta ótica, a definição de prioridades nos conselhos de 

saúde tende a atender mais a necessidades dos grupos familiares do que a 

prioridades técnicas genéricas, como a redução de doenças preveníveis obtida pela 

vacinação dirigida, por exemplo, a grupos de adversários. As reivindicações e 

avaliações indígenas do processo de distritalização passam por critérios distintos 

de racionalidade epidemiológica, que avalia o impacto das ações de saúde pela 

melhoria do perfil mórbido da população. A visão indígena de mundo prioriza 

fatores como a presença física de profissionais, contato personalizado destes com a 
clientela indígena e a fartura na distribuição dos insumos de saúde que ocupam 

um lugar privilegiado na hierarquia rionegrina de valores e que 'deixam as pessoas 

contentes' com a passagem das equipes. 

Notas 

66 Segundo a conceituação de Bourdieu (1989, 1996a, 1996b), o capital simbólico representa o 
reconhecimento e a legitimação num meio social de uma acumulação de bens materiais e 
culturais por indivíduos ou grupos pertencentes a este conjunto social, capaz de lhes conferir 
condições sociais de êxito em intervenções concretas no cenário social; trata-se do poder 

socialmente reconhecido de impor uma certa visão de mundo, em concorrência com outras 
potencialmente válidas. 

67 Ao falarmos em relação de trocas com o aviador, não se está negando a assimetria e a violência 
que permeavam estas interações; queremos apenas enfatizar um lado pouco explorado, o dos 

interesses indígenas envolvidos nesta interação. Por mais assimétricas e coercitivas que fossem 

as relações do sistema extrativista, a partir do ponto de vista nativo o que se estabelecia era um 

tipo de relação de troca, tensa, desconfiada, travada nas perigosas fronteiras da alteridade, mas 
congruente com as sangrentas lutas travadas por Nhiãpirikoli e seus consangüíneos para obtenção 
de bens materiais e simbólicos que constituíram a cultura baniwa. A manutenção das relações 
extrativistas gerava/mantinha poderes e privilégios locais, se constituindo como transações 
materiais colocadas a serviço das relações sociais travadas localmente. 

68 Esse padrão talvez seja uma especificidade da área baniwa, pois outros entrevistados da etnia 
Baré atribuem o advento de eleições para capitão nas comunidades que se formaram no Baixo 
Rio Negro - a partir de uma aglutinação gerada em torno de escolas rurais implantadas pelos 

salesiano~ - ao seu caráter multiétnico, o que gerava uma intensa disputa de poder entre seus 
moradores; neste contexto a eleição representava uma tentativa de apaziguar conflitos . 

69 Capital cultural pode ser representado pela acumulação de bens não-materiais como saberes, 
habilidades técnicas, domínio de linguagens e outros meios que facilitam a intervenção e a 
busca de posições hegemônicas no meio social (Bourdieu, 1989). 

70 O poder mágico dos brancos é um elemento presente em muitos mitos baniwa, assim como a 
caracterização de patologias como a 'Praga', doença grave, freqüentemente de evolução fatal, 
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gerada pela ação de macumbeiro branco . As mercadorias oriundas do mundo dos brancos são 
con sideradas como fonte de poder mágico, pa ssíveis também de gerar doenças. O medicamento 
industrializado é considerado parte deste poder; ao aprender seu manejo, o agente de saúde 
passa a partilhar dessa magia, que pode ser utilizada para a cura de doentes. Nessa ótica, a ação 
farmacológica não é considerada como elemento essencial na cura. 

11 As cifras são realmente muito díspares; o salário para os médicos é da ordem de R$ 7.000 ,00, 
quarenta vezes maior que a remuneração dos agentes, fixada em R$ 180,00 ; ambos os valores 
aqui referidos são brutos, incidindo sobre eles os descontos de ISS e INSS, o que reduz ainda 
mais o ganho proporcional do agente de saúde . 




