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Conclusão 

A discussão até aqui desenvolvida pretendia identificar meios nativos de 

apropriação de sua cultura ancestral e dos novos elementos trazidos pelo contato 

interétnico, apreender as interações sociopolíticas, culturais e cognitivas travadas 

no Alto Rio Negro e compreender como agentes etnopolíticos - tomados como 

manifestações individuais de experiências coletivas - atuam na definição, reprodução 

e transformação das relações de força e assimetrias que perpassam suas vidas. 

Buscou-se igualmente demonstrar como os aspectos internos da cultura baniwa 

estão sendo historicamente reordenados e como a reprodução de sua estrutura 

vem gestando a transformação de si própria e estabelecendo um 'modo baniwa' de 

interagir com o mundo não-indígena. 

A exploração das concepções tradicionais de doença e cura evidenciou 

sua condição de elemento multifuncional que engloba diversos tipos de relações 

econômicas, morais, políticas e técnicas, que fazem delas 'fatos sociais totais', pelos 

quais se pretende preservar a ordem social vigente, sem nunca lográ-lo plenamente. 

Os eventos patológicos ligam-se diretamente à dimensão relacional da existência, 

razão pela qual os cuidados com a saúde são concebidos como mediadores materiais 

e simbólicos destinados a reduzir a anomalia gerada pela eclosão do episódio 

mórbido e a reconduzir o doente aos comportamentos desejáveis a uma plena 

condição humana. 

Doença, cura e cuidados de saúde têm íntimas interações com as formas 

autóctones do controle exercido sobre os membros de uma sociedade, na qual a 

produção e .a modulação da doença são expressões da política e da ética do grupo; 

sua ocorrência é indicativa de conflitos cósmico-sociais, não se esgotando na 

problemática particular do indivíduo doente. Categorias como likoada e manhene 

permitem entrever os caminhos através dos quais o político perpassa o campo 

sanitário baniwa e como influenciam na moldagem das novas práticas político

sanitárias exigidas por sua inserção no mundo globalizado. Sendo estratégias 

produzidas segundo a lógica ancestral da cosmologia do grupo, também se 

configuram como formas de ação simultaneamente sanitárias, sociais, morais e 

educativas, oferecendo parâmetros para avaliação do desempenho das lideranças 
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etnopolíticas e base para a incorporação dos saberes biomédicos, veiculados a partir 

das relações interétnicas. 

Os cuidados pela preservação e recuperação da saúde também 

estabelecem conexões entre a vida cotidiana e os fundamentos mítico-rituais, 

repercutindo nos mais diversos planos da vida social. A plena retomada da condição 

de membro adulto do grupo por um doente implica a revitalização de relações de 

solidariedade, reciprocidade, limitação dos comportamentos excessivos de toda 

ordem, e cultivo da sobriedade. Não por coincidência são requisitos similares àqueles 

exigidos para um bom desempenho da chefia, formando a base da vida pública e 

atestando a disposição para a harmonia e a restrição à expressão aberta de conflitos. 

Saberes sobre doença e cura são uma alternativa para propiciar o controle 

de uma fração do corpo social - aqui representada pelas gerações mais velhas -

sobre outra desprovida dos meios rituais necessários para garantir a reprodução da 

sociedade. É um tipo de poder simbólico, mas não desprovido da capacidade de 

gerar mudanças concretas na vida social, transformando produções mentais em 

relações sociais e garantindo a hierarquia que fundamenta a ordem social. 

No mundo baniwa a hegemonia das gerações que detêm o controle dos 

meios simbólicos de reprodução social vem sendo ameaçada pela eclosão de outras 

formas de poder obtido no mundo não-indígena, acirrando tensões preexistentes 

no interior da sociedade. Num grupo em que a alteridade tradicionalmente tem 

sido considerada como fonte de poder e de transformação, tais situações não são 

inusitadas; a rebeldia dos jovens ocupa um lugar central em sua cosmogonia, sendo 

um comportamento previsível, que conta com estratégias que visam sua 

normalização. O que gera a singularidade do momento atual da vida desse povo é 

a ampliação da capacidade contestatária dos jovens pelo movimento etnopolítico, 

cujas conquistas materiais se mostram potencialmente capazes de superar ou 

neutralizar o poder simbólico dos mais velhos e acelerar as transformações na 

tradição do grupo. Nessa ótica, a medida de sucesso do movimento indígena pode 

ser a própria medida de mudança - eventualmente indesejável - de uma ordem 

social calcada no controle dos mais jovens e na negação da individualidade. 

Antigas noções de chefatura, guerra, hierarquia de sihs e de gerações 

também permanecem ativas e operantes desempenhando funções éticas e 

normalizadoras. Elementos centrais na cosmologia baniwa, aparentemente restritos 

àquilo que se convencionou chamar de tradicional, os venenos manhene, os sopros, 

a hierarquia de sihs e as obrigações de reciprocidade agrupadas sob a idéia de 

likoada tanto intervêm no campo sanitário, quanto configuram as relações 

intercomunais e as ações das entidades de base, atribuindo sentidos inusitados a 

atividades desenvolvidas em contextos interétnicos como as assembléias da Foirn 

e as eleições de líderes e chefias de aldeia. A recente revitalização das hierarquias, 

em resposta a novas demandas, demonstra que a estrutura de parentesco permanece 



regulando a definição e redefinição dos espaços e lugares dos atores políticos, 

obrigando-os a desenvolver esforços extraordinários caso se arrisquem a romper os 

limites definidos pela ordem vigente. 

A reciprocidade, base das relações cósmicas e sociais, perpassa os diversos 

níveis da vida social aqui mencionados . A troca de favores, a partilha de bens, a 

afabilidade com os membros do grupo garantem a contrapartida de atitudes 

similares. Os comportamentos destrutivos e agressivos implicam igualmente retorno 

do mesmo teor. Tal condição modela as expectativas comunais sobre a atuação de 

agentes políticos indígenas e não-indígenas, e as Organizações Indígenas que 

rompem com este pacto implícito têm sua legitimidade comprometida. Nesse 

âmbito, as interações entre lideranças de Organizações Indígenas e suas bases 

devem ser concebidas como parte indissolúvel do sistema de relações recíprocas, 

no qual mandatos e prestígio são trocados por bens e serviços captados nas 

instituições do mundo do branco. 

A importância das relações de reciprocidade faz com que influenciem nas 

formas de atuação etnopolítica no Alto Rio Negro, onde a acumulação - real ou 

atribuída - de bens e de prestígio obtidos nas agências de contato pode disparar os 

mecanismos reguladores como o manhene, ameaçando a continuidade de iniciativas 

bem-sucedidas, como vem ocorrendo na Oibi. Tal contingência obriga as lideranças 

a agir em consonância com as expectativas de seus liderados, voltando suas pautas 

de atuação para a satisfação de demandas e pressões de sua base comunal, sob 

pena de perda de seus mandatos. 

A pesquisa mostra uma sociedade imersa em transformações históricas, 

mas preservando espaços como o doméstico - mais resistente a mudanças e 

mais favorável à reprodução da ordem social -, onde costuma ocorrer a 

legitimação e deslegitimação das chefias políticas. O plano doméstico pode 

fornecer o entendimento das razões pelas quais lideranças e ações políticas 

aparentemente bem-sucedidas podem ser sacrificadas à norma social. É inegável, 

porém, que as novas condições enfrentadas pelos Baniwa promovem conflitos 

e contradições, gerando alterações funcionais nas relações internas de sua 

sociedade e acarretando mudanças na estrutura social, que por sua vez 

retroalimentam as relações internas de poder. 

No entanto, as disputas e tensões cotidianas de consangüíneos e afins, 

nas quais os conflitos intra e intertribais falam mais alto, evidenciam a inadequação 

da idéia de representação democrática, as dificuldades de estabelecer identidades 

étnicas genéricas e de viabilizar um movimento indígena pan-rionegrino. 

Organizações indígenas, conselhos de saúde e o trabalho do agente de saúde podem 

ser formas institucionalizadas de atuação política, mas elas também são perpassadas 

pela lógica da organização social nativa que as precede, instaurando-se uma contínua 

retroalimentação entre estes dois planos da existência. 
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Aqui cabe, outra vez, a reflexão sobre as implicações dessas pré-condições 
enfrentadas pela ação etnopolítica . O movimento indígena rionegrino pode guardar 
muitas semelhanças com outros movimentos sociais; nele podemos encontrar o 
espirit de corps, as utopias de transformação social, a produção de novas relações 
identitárias e a institucionalização; entretanto ele não se deixa capturar e reduzir 
a estas similaridades . As identidades genéricas e o pragmatismo da 'etnicidade de 
resultados', que tem preocupado os estudiosos, são peças-chave nestes embates 
e, pelo menos na realidade analisada, não têm sido estratégias construídas à revelia 
e/ou em oposição às prioridades e rumos definidos pela base político-comunal. 
Elas têm sido, ao contrário, meios pelos quais lideranças em busca de legitimidade 
têm viabilizado uma maior aproximação com sua base de apoio político. 

A explicação desses eventos a partir de injunções exteriores, que 
inegavelmente existem, não é suficiente para abarcar toda a complexidade dessa 
dinâmica social. Se as lideranças parecem se curvar docilmente às pressões e 
determinações de aliados não-indígenas, é porque isso recobre uma 
complementaridade com demandas internas de uma realidade na qual os liderados 
buscam, por meio da ação etnopolítica, obter uma inserção menos assimétrica na 
sociedade globalizada. A visível prioridade dada à faceta gerencial, responsável 
por boa parte do sucesso obtido por suas entidades, é algo mais do que um mero 
aceder às ingerências dos atores políticos externos; ela é parte de uma motivação 
profunda oriunda dos planos internos dos grupos de sustentação do movimento, 
os quais vêm pressionando seus etno-representantes por melhorias objetivas em 
suas condições de vida. Tais características conferem um caráter inegavelmente 
endo-referido às bases de sustentação política do movimento indígena praticado 
no Alto Rio Negro. 

A relação com o mundo não-indígena, marcada pelo incremento da 
institucionalização das entidades indígenas, é influenciada pela conjugação entre 
o refluxo de investimentos do Estado brasileiro em políticas sociais e a trajetória 
de lideranças que, segundo suas próprias palavras, estão cansadas de ler infindáveis 
denúncias e relatórios catastróficos sobre as más condições de vida dos povos 
indígenas, sem que se obtenha alteração significativa neste cenário; em razão disso, 
elas explicitam o desejo de participar de políticas de intervenção , capazes de mudar 
tal estado de coisas. A busca de melhoria nas condições de vida é parte de uma 
tomada de decisão da política indígena praticada na Amazônia, que vem priorizando 
intervenções concretas na vida social ainda que feitas por intermédio de alianças 
com agentes políticos não indígenas, cujos propósitos tentam subverter em benefício 
de seus povos. Se irão obter sucesso neste intento, só o futuro será capaz de dizer. 

A trajetória percorrida pelas lideranças do movimento indígena remete 
às relações entre sujeitos e estrutura social e permite apreender as diversas formas 
como a última pode moldar ações humanas e eventos sociopolíticos, e como os 



primeiros podem transformar tais constrangimentos, modulando-os segundo as 
condições sociopolíticas que enfrentam e os esquemas valorativos que orientam 
suas ações. Apesar da possibilidade de recriação da vida social pelos sujeitos, os 
dados também evidenciaram que suas ações não se constituem no vazio, tendendo 
a assumir configurações próximas àquelas previamente disponíveis no acervo 
cultural que define sua visão de mundo. 

As práticas dos membros da sociedade baniwa são simultaneamente 
permeadas pelos saberes míticos e pelas visões, proposições e valores do mundo 
não indígena, sejam os veiculados por missionários, militares e outros agentes de 
colonização, sejam as idéias de valorização da etnicidade e do meio ambiente, cuja 
principal fonte emissora são as entidades de solidariedade internacional. Ainda 
que a apropriação dessas noções se processe de forma desigual entre os membros 
da sociedade, ela é suficiente para demonstrar que a hegemonia do mundo não
indígena nas formas de ser baniwa pode ser obtida não apenas pela dominação e 
pela força, mas também pelo convencimento e pela incorporação desses princípios 
e ideologias na vida cotidiana. Trata-se, no entanto, de uma reprodução não
monolítica, comportando, ao contrário, uma infinita variedade no tempo, no espaço 
e nos diversos segmentos da sociedade . 

A diversidade de interesses, disparidade de opiniões e de formas de relação 
entre pessoas que ocupam papéis sociais distintos na sociedade baniwa afasta a 
possibilidade de consensos fáceis e instaura a necessidade de uma permanente 
negociação entre os agentes políticos, pois cada grupo em interação tenta reforçar 
sua respectiva posição e fazer valer as necessidades que prioriza. A instabilidade 
da delegação de poder para o exercício da mediação interétnica é parte intrínseca 
dos modos de operar do movimento indígena e evidencia a vitalidade da influência 
das relações de parentesco. 

Retomando a perspectiva de Sahlins (1988), verifica-se que as diferentes 
dimensões assumidas pela atividade etnopolítica se configuram, no momento 
flagrado pela pesquisa, mais como uma variação na expressão das estruturas de 
sua sociedade do que numa mudança radical na cultura do povo baniwa. É um 
caso em que a continuidade se expressa pela mudança : mudam-se as formas de 
lidar com a sociedade global, mudam-se os requisitos para legitimação e para 
orientação da ação dos atores políticos, mudam-se os instrumentos de trabalho 
requeridos a este tipo de atividade, altera-se o vocabulário e a etiqueta, mas 
mantêm-se as relações constitutivas da ordem nesta sociedade . Por quanto tempo? 
Que configuração assumirá no futuro um processo que contém em si mesmo o 
germe da negação da hierarquia de gênero e de geração, os pilares da reprodução 
da ordem social e cosmológica? 

Não existem respostas possíveis no momento, pois a mudança cultural 
não se dá de acordo com lógicas preestabelecidas, seja de ideologias oriundas do 
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mundo não-indígena, seja daquelas prescritas pela cultura de origem dos sujeitos, 
ocorrendo de muitas formas imprevisíveis e contraditórias, ao sabor de experiências 
e acordos firmados em processo e ordenados não apenas em função de problemas 
a serem resolvidos e de necessidades a serem satisfeitas, mas também dos ideais 
e compromissos éticos que permeiam a ação política organizada. 

A cultura baniwa vem sobrevivendo à abolição de importantes rituais, como 
o de passagem, remetendo tais simbolizações - essenciais para a produção de seus 
membros adultos - ao plano da invisibilidade doméstica. Ao aprimorar o mimetismo 
até a perfeição, obscureceram as profundas diferenças com os brasileiros que vivem 
em torno de seu território . Durante um longo período de sua história, muitos Baniwa 
se 'disfarçaram de brancos' para permanecerem índios, e num determinado momento 
o movimento indígena surgiu no cenário, preconizando a inversão dessas estratégias 
e a utilização ostensiva dos estigmas da cultura como uma nova forma de viver a 
etnicidade, gerando novas incertezas e contradições na vida comunal. 

A militância etnopolítica também promoveu outra contradição 
aparentemente insolúvel, a de como conciliar a individualização efetivada na mediação 
interétnica com os preceitos de uma cultura organizada para priorizar o grupo em 
detrimento dos indivíduos. A crise instaurada pela doença do dirigente da Oibi expõe 
claramente esta contradição; mesmo não sendo alvo de qualquer acusação de 
apropriação individual dos bens e prestígio auferidos à frente da entidade, o simples 
sucesso obtido como resultado de seu trabalho foi o suficiente para desencadear 
reações hostis entre os membros de sua base de apoio, numa sinalização explícita de 
que sua atuação ultrapassara os limites considerados toleráveis pela sociedade. O 
evento surge como uma manifestação singular de doença, mas ilustra o processo 
coletivo de controle político exercido sobre os agentes de modernização. 

O episódio está longe de seu desfecho, mas suas conseqüências já são 
claramente perceptíveis para todo o movimento indígena baniwa, tendo-se gerado 
uma expectativa sobre o desfecho do episódio de envenenamento; caso sejam 
negativas, desenha-se uma tendência de retração no crescimento das atividades 
das entidades de base, pois várias lideranças vêm expressando o receio de seguir 
a mesma trajetória e se expor aos mesmos riscos. 

Na conjuntura atualmente instalada, os membros da sociedade baniwa 
se vêem frente a frente com um contraditório enfrentamento de tradição e 
modernidade. Por um lado os meios de controle da individualização representam 
um dos pilares da organização da sociedade; por outro, as pressões oriundas do 
mundo exterior demandam a atuação de lideranças preparadas para enfrentar as 
difíceis negociações travadas com as instituições não-indígenas . É uma atividade 
cujo exercício exige um prolongado aprendizado, instaura uma trajetória que conduz 
a uma individualização que fere os princípios reguladores da ordem social. O 
envenenamento do presidente da Oibi indica que até o momento a balança pende 



para a imolação de líderes e para a manutenção dos princípios que regem a vida 

política nesta sociedade. 

As grandes discussões que perpassam as análises científicas sobre o 

movimento indígena surgiram em vários momentos da pesquisa, mas assumindo 

com freqüência configurações diferentes daquelas assinaladas pela literatura. Como 

exemplo podem ser citados os usos políticos da cultura pelo movimento indígena 

rionegrino, que tanto podem compreender estratégias de valorização da diferença 

étnica - algumas vezes inclusive em oposição à sua negação pelos liderados -

quanto o barramento momentâneo de suas diferenças internas, através das quais 

operam segundo uma identidade genérica que expressa relações coletivas de forças, 

com base nas quais tentam fazer frente aos interesses e prioridades dos não-índios. 

Não sendo uma estratégia 'inautêntica', ela contém inúmeras e sutis conotações, 

devendo ser relida segundo o contexto de enunciação, o tipo de interlocutor e os 

propósitos do emissor do discurso, sem que represente, porém, um abandono da 

identidade clânica, operativa no plano local. O que se observa habitualmente neste 

campo é um jogo de superposição de imagens em busca de maior eficácia e 

rentabilidade na intervenção política. 

As temáticas da autodeterminação, do direito à diferença e da autenticidade 

das lideranças encontram pouco eco no plano local, imerso em preocupações com o 

lado prático da vida e com as simbolizações da cosmologia do grupo. O descompasso 

entre as bandeiras gerais do movimento indígena e as prioridades 'das bases' têm 

colocado as lideranças ante a dificil tarefa de promover um encontro entre perspectivas 

divergentes e atender simultaneamente a interesses muito diversos de seus liderados. 

A militância na Organização Indígena de Base se configura como uma forma de 

poder local, dividida entre a necessidade de lidar com realidades e problemas 

supralocais e com as hierarquias do parentesco voltadas para o micro-universo da 

vida comunal. Ela enfrenta circunstâncias novas, engendradas nas relações 

interétnicas, como é o caso das políticas públicas que criam postos de 

representatividade genérica e produzem tensões que anteriormente não ocorriam. 

Desafios antes nunca colocados para as chefias locais exigem uma mudança 

de estilo de atuação política e no perfil das lideranças, que devem se capacitar 

tecnicamente para o desempenho requerido para tais tarefas. A apropriação da 

linguagem da tecnoburocracia pelo movimento indígena faz parte de um conjunto 

de estratégias que buscam a intervenção e apropriação de políticas públicas e 

outras atividades desenvolvidas pelas entidades não-governamentais, como as 

ONGs de apoio à causa indígena. No caso da saúde, a possibilidade de participar 

na gestão de uma política setorial não é recusada por lideranças indígenas que 

buscam reafirmar suas posições no espaço interétnico de poder, seja pela intenção 

de colocá-la em andamento dentro das áreas indígenas, seja pela busca de recursos 

materiais ou simbólicos de saúde. 
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As produções discursivas dos líderes indígenas mostram o domínio de 

diferentes formas e tipos de discurso (discurso científico, histórico, crítico, de denúncia 
etc.) que são acionados conforme a oportunidade (e necessidade), nas negociações 

com as agências de contato. Se necessário, eles também podem exibir, durante 

uma interlocução, uma postura ingênua ou alegar desconhecimento das regras da 

língua portuguesa; em tais situações é comum invocar a condição de índio, 

manipulando a etnicidade para melhor identificar e selecionar aliados e adversários 

no âmbito da sociedade nacional. No campo da saúde as estratégias são similares, 

pois nos espaços de negociação com representantes das instituições da sociedade 

nacional, as lideranças manejam e ressignificam sentidos e práticas sanitárias, 

biomédicas e indígenas, de forma a ampliar seu poder político tanto sobre a 

população citadina, quanto sobre a aldeada. 

Esta prestidigitação exercitada pelas lideranças nos mostra a necessidade 

de ampliar o enfoque nos estudos do movimento indígena, evitando restringi-lo 

apenas aos mediadores em situações de intervenção no espaço interétnico, mas 

entendendo também as condições em que essa mediação se produz, o tipo de 

sociedade que lhe oferece a base de sustentação política e as redes de comunicação 

e de poder que se estabelecem nas cenas sociais onde ela é efetivada. Tais estudos 

deveriam compreender as formas de aprovisionamento da sociedade e da organização 

política do grupo, os processos geradores do poder atribuído aos mediadores e que 

são produzidos no interior de sistemas sociais em que não existe autoridade 

centralizada . Nesses, o exercício do poder perpassa o tecido social, e o cotidiano 

desempenha um importante papel na produção e reprodução das hierarquias e 

assimetrias, dispensando ou limitando a institucionalidade dos aparelhos de Estado. 

São cenários em que as iniqüidades porventura existentes são indissociáveis das 
relações de complementaridade e reciprocidade que são bem distintas, portanto, 

da realidade encontrada fora das fronteiras tribais. 

A situação descrita para os Baniwa não pode ser automaticamente 

transferida para os outros povos indígenas, nem mesmo para outros grupos 

rionegrinos. Os dados devem ser tomados com cautela, pois as formas autóctones 

de organização social aqui descritas são específicas daquela realidade e vêm 

variando segundo as características assumidas pelas relações de contato . Apesar 

disso, é impossível não pensar nas potenciais implicações desses achados para o 

desenvolvimento de políticas públicas dirigidas às minorias étnicas. 

Obviamente as singularidades internas dos grupos indígenas moldam as 

demandas que eles dirigem às agências de contato, influenciando nos modos como 

interagem com elas. Tomando como exemplo as relações dos Baniwa com as 

instituições de saúde, foi possível observar que as prioridades e necessidades levadas 

aos conselhos de saúde são, de fato, configuradas por suas formas de interpretar a 

realidade, e que podem apresentar uma enganosa congruência com as prescrições 



biomédicas, devido ao uso de estratégias cognitivas de ancoragem que selecionam, 

dentre os novos saberes trazidos pelo contato, apenas aqueles que fazem algum 

sentido à luz dos conhecimentos prévios do grupo . 

Entretanto, existe o outro lado da moeda. Seria pertinente que nos 

perguntássemos como se ordenam as expectativas e premissas da intervenção das 

instituições que interagem com os povos indígenas, particularmente porque seus 

modos de intervenção costumam ser etnocêntricos, congruentes com uma 

racionalidade tecnoburocrática, e se concretizam por meio de estratégias genéricas, 

aplicadas de forma indiferenciada a todos os grupos com os quais atuam. 
As instituições prestadoras de serviços, e não raro os financiadores do 

movimento indígena, costumam representar os grupos indígenas como totalidades, 

ignorando que as divergências e faccionalismos não são um contratempo ou uma 

distorção, e sim uma parte indissociável da própria mentalidade indígena, voltada 

para microssegmentações identitárias. Em conseqüência alimentam a expectativa, 

implícita ou explícita, de que um representante indígena fale em nome dos 

interesses de todos os índios ou no mínimo de ' seu povo', traindo uma concepção 

pan-indigenista semelhante à que marcou os primeiros momentos organizativos 

do movimento indígena . 

No subsistema de saúde indígena essas premissas também costumam 

ser aplicadas na escolha de conselheiros de saúde ou de agentes indígenas e na 

distribuição de postos de saúde e radiofonias . Nessas circunstâncias, o sistema de 

saúde, que trabalha com a noção de área de abrangência, 1 costuma designar áreas 

de cobertura de profissionais e serviços , sem considerar a lógica própria de 

aglutinação político-demográfica indígena. A fixação de uma unidade de saúde em 

uma localidade, com a responsabilidade de prover atendimento a um conjunto de 

aldeias em suas proximidades, institui uma relação de dependência entre as 

comunidades, ferindo seu ideal autárquico e acirrando disputas pelos bens e prestígio 

advindos da presença de um serviço de saúde na alde ia . A presença de profissionais 

não-indígenas de saúde nas aldeias também costuma ser acompanhada de um 

acirramento de disputas clânicas, em que as facções disputam o controle político 

sobre a circulação dos produtos de seu trabalho, lutando para maximizar , para seu 

grupo de aliança, o acesso a eles. É freqüente qu e os profissionais da saúde, 

desconhecedores das linhas comunais de poder e autoridade, se verem envolvidos 

em disputas políticas que podem inviabilizar o desenvolvimento das rotinas sanitárias 

necessárias ao cumpr imento das ações pactuadas com o sistema de saúde. 

A razão técnica da biomedicina recomenda que a distribuição de insumos, 

como os medicamentos, seja feita em acordo com os diagnósticos médicos recebidos 

por seus clientes; assim, se uma pessoa recebe o diagnóstico de pneumonia, ela 

recebe também uma prescrição específica para tratamento do problema . Como 

anteriormente visto, um dos pilares da organização da vida comunal é o respeito 
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às regras de reciprocidade, nas quais, conforme demonstrado por Gamelo (2001), 

a circulação de medicamentos já está inserida . Assim, a pressão comunal em busca 

de medicamentos, vista como um retorno de favores e serviços prestados entre 

parentes, também se choca com a racionalidade técnica que orienta a distribuição 

dos remédios segundo a patologia que devem tratar. 

Sendo a redistribuição um dos elementos-chave para garantir o prestígio 

político e a legitimidade das chefias, a tendência a ser esperada é a utilização dos 

bens auferidos nas agências de contato, na manutenção de carreiras políticas, o 

que de fato ocorre . Não existem dados que permitam avaliar o impacto da utilização 

política de insumos destinados a execução de rotinas técnicas de serviços, mas 

pode-se inferir que tal uso - não previsto e não autorizado pelas instituições -

interfira negativamente no cumprimento de metas e objetivos pactuados nos planos 
de saúde, prejudicando o desempenho dos serviços . 

As intervenções sanitárias costumam ser autoritárias, prescritivas e pouco 
permeáveis às formas indiretas de exercício do poder no mundo indígena, cujas 

chefias, desprovidas de poder de mando, dependem de sua capacidade de 

convencimento para obter a adesão de seus liderados . Os profissionais da saúde 

partilham a convicção da importância de seus saberes e repudiam a incapacidade, 

ou desinteresse, dos chefes indígenas de obrigar seus liderados a seguir as 

recomendações dos serviços de saúde. Além disso, equipes e serviços de saúde 

costumam encarar sua clientela como receptores passivos dos saberes biomédicos, 

ignorando a ativa reconstrução dos sentidos e objetivos das ações de saúde, que 

podem gerar resultados imprevisíveis nos processos educativos destinados à 
prevenção de doenças. 

Tais situações testemunham os desencontros entre necessidades e 

expectativas nativas e as estratégias de implementação de políticas públicas 

supostamente diferenciadas para atender às necessidades nativas. O conhecimento 

das características de um grupo étnico deveria ser o eixo orientador de programas 

de intervenção dos órgãos públicos nas comunidades indígenas, mas não é o que 

ocorre. O estudo dos Baniwa fornece um exemplo da distância entre as necessidades 

desse povo e os serviços de saúde para eles disponibilizados, que são, como todos 

os .outros, pautados por uma perspectiva oc identalizante, pela generalidade 

uniformizante e pela baixa sensibilidade às diferenças culturais . As complexas 

representações da doença e práticas de cura, as formas de conceber a autoridade, 

as alianças e desavenças entre os sibs e os circuitos de reciprocidade, embora 

sejam elementos essenciais da vida baniwa, são desconhecidos no sistema de saúde 

e conseqüentemente ignorados ou rejeitados na definição de prioridades de ação e 

de alocação de recursos destinados ao custeio dos serviços. 

Tal situação, longe de ser uma exceção, caracteriza-se mais como regra 

na abordagem dos diversos grupos étnicos que vivem no Brasil. Habitualmente as 



agências de contato mostram-se incapazes de apreender as singularidades de cada 

grupo e desconhecem os modos como cada cultura, ou subgrupo dentro de uma 

totalidade cultural, lança mão de seu acervo próprio de recursos para - dentro de 

condições que lhes são impostas pelas configurações localmente assumidas pelo 

sistema-mundo - gerar respostas que viabilizem sua continuidade histórica . Os 

múltiplos processos engendrados por formações sociais locais que estabeleceram 

encontros coloniais são negados e homogeneizados na forma de subprodutos sempre 

iguais, ofertados a populações anônimas e indiwrenciadas. 

Habitualmente falar em participação indígena nas políticas públicas gera 

um desdobramento imediato: a identificação da necessidade de capacitá-los para 

promover a ampliação de seu conhecimento sobre o mundo não-indígena e aprimorar 

suas formas de intervenção no espaço das relações interétnicas. O cenário aqui 

descrito conduz ao sentido oposto: como as instituições devem fazer para se capacitar 

para intervir nessas sociedades e efetivar, por meio de práticas concretas, o ideal 

abstrato de respeito à diferença? Como devem fazer para lidar com a assimetria e 

a diferença sem tentar reduzir os diversos grupos indígenas a uma massa amorfa 

e indiferenciada? Enfim, como oferecer uma política pública efetivamente voltada 

para as necessidades daqueles a quem pretende servir? 

Desafio similar se coloca para as próprias organizações do movimento 

indígena. Apesar das especificidades descritas nas páginas anteriores, também é 

perceptível que elas são forçadas a atuar de forma generalizante e que sua origem 

étnica não fornece uma garantia automática de respeito às diferenças culturais de 

seus representados. As organizações etnopolíticas atuam num precário equilíbrio 

entre o modelo racional-burocrático que orienta sua ação e os embates dos grupos 

tradicionais de poder que as constituem . Em entidades pequenas como as 

organizações de base da área baniwa, essas interações aparecem de forma bem 

explícita, mas são menos perceptíveis em associações maiores, que congregam um 

grande número de povos (e interesses), precariamente unidos sob a frágil bandeira 

do pan-indigenismo. Tais entidades enfrentam o desafio de conciliar a necessária 

formação de quadros técnicos profissionalizados - preparados para intervir 

criticamente em áreas complexas como a de políticas da saúde - com as prioridades 

definidas no plano dos costumes tradicionais; as demandas do parentesco podem 

se expressar : por exemplo, em solicitação de cargos assalariados para consangüíneos 

pouco qualificados para o desempenho de funções técnicas à frente das entidades. 

Nessas circunstâncias, como equilibrar o respeito às relações de reciprocidades e 

redistribuição de bens com metas e ações técnicas de projetos de etnodesen

volvimento ou de cuidados de saúde? 

Esse conjunto de situações exemplifica o caleidoscópio de problemas 

vividos hoje pelos povos indígenas. Não existem respostas fáceis para os impasses 

e contradições aqui apontadas; caminhos e soluções terão que ser construídos pelos 
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atores políticos indígenas e não-indígenas que enfrentam essa conjuntura e que 

atuam, transformando a ela e a si próprios numa engenhosa produção de identidades

processo, continuamente reconstruídas nos seus modos próprios de fazer a vida. 

Nota 

72 O conceito de área de abrangência consid era a relação entre o quantitativo dos serviços oferecidos 

e o total de população a ser atendida. Segundo essa lógica, um agente indígena de saúde deve 
se responsabilizar pela prestação de cuidados sanitários dirigidos a uma população de 50 a 100 

pessoas, residentes em áreas próximas ao posto de saúde onde atua. A definição da área de 

abrangência baseia-se essencialmente em critérios de distância física entre as moradias e os 

serviços de saúde . A população a ser atendida é vista como um grupo homogêneo unido pela 

proximidade geográfica; outras variáveis como conflitos de relacionamento ou ligações de 

parentesco entre residentes mais distantes não são consideradas. Obviamente tal sistema é 

conflitante com a forma própria de interação social dos grupos indígenas , cuja distribuição 

espacial obedece à dinâmica das alianças e conflitos do parentesco, não sendo congruente com 

a definição dos serviços de saúde . Em conseqüência, não é incomum que um agente de saúde 

se veja obrigado a desenvolver atividades em aldeias hostis ao seu grupo de parentes, relegando 

a segundo plano o trabalho com os membros de seu próprio sib; tais ocorrências costumam 

redundar em conflitos que prejudicam as atividades sanitárias. 


