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Resumo 

No presente estudo contextualizamos  a  relação pol ít ica  entre  os Sateré-Mawé e o 

Estado na Microrregião de Parintins-AM. Analisamos as estruturas políticas do poder público 

e as dos Sateré-Mawé, refletimos sobre as atitudes dos indígenas e do poder público a partir 

das ações da FUNAI, SESAI e das instituições de educação e ponderamos sobre o 

comportamento dos agentes e de suas instituições frente às demandas indígenas. Para tanto, 

recorremos ao paradigma comportamentalista centrado na cultura política para analisarmos o 

universo político, a relação entre os Sateré-Mawé e o poder público e para compreendermos o 

sentido e significado dos aspectos culturais, bem como conhecermos as estruturas que 

ordenam as ações políticas. Como hipótese para consolidar nossa reflexão, centramo-nos na 

ideia de que a cultura define e organiza a relação entre os agentes no campo político, a 

cultura mantém a estrutura e consolida o sistema político, e por fim, os empreendimentos 

estatais atingem seus objetivos na medida em que criam fortes demandas administrativas e 

políticas com o objetivo de esvaziar as demandas políticas indígenas. Organizamos a reflexão 

em torno do campo de poder, cultura e comportamento, visando problematizar a questão do 

campo político e sua relação com a estratégia política. Discutimos aspectos relativos à cultura 

e à estrutura política e, por fim, abordamos e tematizamos as estratégias de reprodução e o 

comportamento político. Destacamos os processos históricos que marcaram a relação entre 

indígenas, Igreja e Estado brasileiro, centrando atenção também em questões relativas à 

cultura e à política, interligando-as aos sistemas e à linguagem política, bem como à questão 

da mediação política e participação. Além disso, procuramos discutir aspectos relacionados 

ao comportamento político indígena e indigenista. Nesse contexto, tecemos considerações 

sobre a objetividade e atitude política, questões relativas ao cognitivo e ação política e 

discorremos sobre história e cultura, abordando ainda aspectos relativos a diferenças.   

 

Palavras-chave: Relações políticas. Povo Sateré-Mawé, Demandas Indígenas. 
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Abstract 

 

The present study contextualizes the political relationship between the Sateré-Mawé people 

and State in the Parintins Micro-region in Amazonas state (AM), Brazil.  We analyze the 

political structures of the government and the Sateré-Mawé, reflect on government and 

indigenous attitudes based on the actions of FUNAI (The National Indian Foundation), 

SESAI (Indigenous Health Division) and educational institutions and consider the behavior of 

agents and their institutions in relation to indigenous demands.  To that end, we use the 

behaviorist paradigm centered on political culture to analyze the political universe, the 

relationship between the Sateré-Mawé people and the government and to understand the 

meaning and significance of cultural aspects, in addition to learning about the structures that 

regulate political action.   As a hypothesis to consolidate our reflection, we focus on the idea 

that culture defines and organizes the relationship between agents in the political arena, 

maintains structure and consolidates the political system and, finally, that government 

enterprises achieve their objectives insofar as they create strong administrative and political 

demands aimed at meeting indigenous political needs. Reflection is organized around the 

fields of power, culture and behavior, aimed at investigating the issue of the political arena 

and its relationship with political strategy. We discuss aspects related to political culture and 

structure, addressing and conceptualizing implementation strategies and political behavior. 

We highlight the historical processes that have marked the relationship between indigenous 

peoples, the church and the Brazilian government and focus on issues pertaining to culture 

and politics, interlinking them with political systems and languages, as well as the issue of 

political mediation and participation. Elements related to political and indigenous behavior 

are also discussed. In this context, we compile considerations on political objectivity and 

attitudes, which are related to cognitive aspects and political action. History and culture are 

also addressed, in addition to elements pertaining to differences. 

 

Key-works: Political relationship.  Sateré-Mawé people. Indigenous demands. 
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1 Introdução 

 

 

A relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas apresenta certas 

peculiaridades políticas diferentemente de outros países da América do Sul, em razão de ter 

uma população indígena relativamente pequena, em termos proporcionais à população 

nacional, se comparada com outros países da América do Sul
1
. Além disso, há uma distinção 

entre indígenas que vivem em territórios indígenas e aqueles que vivem nas cidades, conflitos 

fundiários em função da demora em regularizar questões territoriais indígenas e, por fim, 

regiões pluriétnicas e universos cosmológicos políticos dos mais variados.  

O Estado brasileiro tem tratado a questão indígena das mais variadas formas, 

direcionando projetos e programas, no entanto, as ações relativas à educação, saúde, terras e 

inserção nos programas de distribuição de renda não têm apresentado resultados satisfatórios, 

tornando-se assim um desafio para o poder público em como intervir em diversos problemas 

ocasionados principalmente pela relação de contato dos indígenas com o Estado nacional. 

Além desse contexto, o que para muitos parecia ser um fato consumado, volta ao palco e ao 

cenário político: os índios que eram dados como extintos, civilizados ou assimilados, passam 

a reivindicar direitos indígenas.  

Sobre o contingente indígena em território brasileiro, os dados oficiais estimam que 

essa população corresponda a 817 mil pessoas, desse total, 315 mil vivem em áreas urbanas 

de 85,5% dos municípios brasileiros. Vale destacar, todavia, que em 1991 os indígenas em 

áreas urbanas eram 34,3% (IBGE, 2012) Essa população que se autoidentifica e se localiza 

nos espaços urbanos, força os governos a ampliarem as ações públicas para além das 

fronteiras dos territórios indígenas.       

Em outro cenário, em diversas regiões do país, indígenas reivindicam junto ao governo 

federal o reconhecimento e regularização da demarcação de seus territórios. Essa 

reivindicação não é um fenômeno recente, pois, desde sempre, os indígenas manifestam-se 

contra o Estado exigindo demarcação de seus territórios. Segundo o CIMI – Conselho 

Indigenista Missionário, órgão de apoio à causa indígena, a política desenvolvimentista 

adotada pelo Brasil nas últimas décadas, direcionada para a expansão do agronegócio e 

implantação de megaprojetos de infraestrutura, somada à ausência de uma política indigenista 

efetiva, gera um campo de tensão social em diversas regiões do Brasil.  

                                                             
1 Dados da CEPAL (NAÇÔES UNIDAS, 2014) indicam que a população indígena em termo proporcional à população não 
indígena na Bolívia (2001) corresponde a 66,20%, no Chile (2002) chega a 4,6%, Equador 6,8% e, no Brasil 0,4%. 
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A questão do reconhecimento efetivo da diferença étnica, o que demanda ação pública 

específica, e a questão agrária, são os dois principais problemas relacionados à problemática 

indígena. O que ocorre hoje não difere muito do que acontecia no período colonial e imperial, 

tendo em vista que a política indigenista do Estado ainda se pauta em marco civilizatório que 

orienta as ações públicas de assistência, saúde e educação para os indígenas. 

As ações públicas direcionadas aos povos indígenas nos subsidiam e nos oferecem 

parâmetros para pensar a relação entre os indígenas e o Estado e de forma específica, a 

relação política entre o povo Sateré-Mawé
2
 e o poder público na Microrregião de Parintins, 

estado do Amazonas. Para fins de análise, recorremos aos recursos metodológicos da ciência 

política, centrada nos aportes definidores da cultura política como instrumento de análise 

crítica da relação entre os indígenas e o Estado. Para tanto, problematizamos como se 

processa a relação política entre os Sateré-Mawé e o Estado? 

Tendo em vista o exposto, o presente trabalho tem por  obje tivo gera l 

contextual izar  a  relação polít ica entre os Sateré-Mawé e o  Estado na Microrregião 

de Parintins - AM.  

Os objetivos específicos centram-se em: 

 

a) analisar as estruturas políticas do poder público e dos Sateré-Mawé; 

b) refletir as atitudes dos indígenas e do poder público a partir das ações 

públicas da FUNAI, SESAI e das instituições de educação; 

c) ponderar sobre o comportamento dos agentes e das instituições frente às 

demandas públicas. 

  

Visando consolidar os objetivos expostos acima, consideramos a pertinência em 

centrar nosso tema de reflexão analisando-o a partir da abordagem comportamentalista e, a 

partir desse paradigma, adentrar na questão da cultura política para compreender o sentido e 

significado da ação política. 

Em relação à questão da Cultura Política, Almond e Powell (1972) observam que no 

jogo de interação política há orientações específicas que garantem a condução e o 

comportamento do sujeito político, não somente como agentes coletivos, mas também como 

agentes individuais, que procuram maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas, 

orientando-se pelo viés da cultura. A partir do paradigma comportamentalista  conexo 

                                                             
2
 Povo de fala do tronco tupi. cf. (SILVA, 2005). 
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à  cultura  polí t ica,  observamos, seguindo Bourdieu (2013), que o conjunto político 

construído pelos agentes no campo, em seus processos tanto diacrônicos quanto sincrônicos, 

consolidam a articulação dos campos  que dinamizam a estrutura política, relacionada 

diretamente com a lógica cultural (SAHLINS, 2003). Ressaltamos, todavia, que a 

abordagem empírica centrada na teoria comportamentalista serve de orientação para se 

distinguir as atitudes e comportamentos que norteiam a ação política dos sujeitos (KAPLAN; 

LASSWELL, 1979). 

Com a premissa teórica comportamentalista, na perspectiva da cultura política, é 

possível destacar as estruturas e os campos políticos que compõem o sistema de 

relação entre os Sateré-Mawé e o poder público e com isso demarcar, historicamente, as 

nuanças dessa relação, por entendermos que as mudanças produzem forças que transformam, 

redefinem, absorvem e recriam novos valores de referência (INGLEHART;  WELZEL, 

2009). 

Em consonância com essa premissa, nos orientamos em analisar as regras gerais que 

pautam a cultura política, neste caso, dos indígenas e do Estado, no fazer política a partir das 

demandas institucionalizadas pelos agentes e pelas instituições, com o objetivo de demonstrar 

as estruturas e os campos políticos, bem como analisar os motivos do comportamento e das 

atitudes, tendo como referência a cultura.   

O estudo centrado no paradigma comportamentalista focado na cultura política sofre 

forte influência do culturalismo antropológico americano. Essa influência está presente 

neste trabalho. Portanto, em um diálogo com a ciência antropológica, neste caso específico, 

optamos, todavia, metodologicamente, por neutralizar o caráter essencialista preconizado por 

alguns autores culturalistas, dentre eles, Ruth Benedict, Margareth, Mead, Darcy Ribeiro e 

Eduardo Galvão.  

Discorrer sobre a cultura política centrando-se nos fins e nos valores que permeiam o 

comportamento e a atitude dos indígenas e do poder público, nos permite compreender a 

ação política que marca a relação interétnica desses dois segmentos (OLIVEIRA FILHO, 

1988). Nesse sentido, os  pa râme t ros  e l e i t os  nos  ga ran tem uma definição mais 

plausível pa ra  uma postura mais crítica em relação ao objeto construído (BOURDIEU, 

1998b). Assim, enquan to  ins t rumen to  me todo ló gico ,ana l i samo s  e s sa  re l ação  

cen t rando -n os  na  que s t ão  da  c u l tu ra  po l í t i c a ,  o  que  n os  po ss ib i l i t a  t r aze r  

à  ba i l a  o conceito de cultura definido por Max Weber (2006, p.175-179), que a considera 

em seu pressuposto intrínseco, o sentido e o significado da ação social e, com isso adentramos 

nos meandros da relação política, visando conhecer e problematizar o sentido e o significado 
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dessa relação. Todavia, avançar nas análises observando que “[...] entre os diversos 

determinantes do processo político, aos quais damos destaque especial, estão vários fatores 

culturais e de personalidade que são frequentemente esquecidos pelas conceitualizações 

especializadas da política [...]”. (KAPLAN; LASSWELL, 1979, p. 45). 

A opção em relação à questão da cultura implica em observarmos que o 

comportamento e a atitude política dos agentes são distintos, em decorrência do sentido 

adquirido e fixado no significado internalizado. Trata-se, portanto, do sentido subjetivado na 

questão cognitiva da ação política, permitindo-nos observar que a cultura em relação à 

política traz em si um jogo de ideias e valores que estão presentes na relação dos indígenas 

com o poder público, ora mediados pelos agentes e pelas instituições. Por sua vez, o conceito 

de cultura nos permite aprofundar o contexto eminentemente objetivo da cultura política na 

Microrregião de Parintins, ou seja, a cultura política do povo Sateré-Mawé e a cultura política 

do Estado, levando-nos a crer que tanto os indígenas quanto o Estado têm seus mecanismos 

estruturados e estruturantes (BOURDIEU, 1987). 

O sentido e o significado da ação política dos agentes são as bases do parâmetro 

cultural. Essas bases nos permitem abarcar a linguagem presente na relação no campo 

político. A política, ne sse  sen t ido ,  impl i ca  no  que re r  participar do poder (WEBER, 

2013). Em vista disso, observamos a necessidade de se perceber a construção e a função da 

linguagem da ação política na relação estabelecida entre os indígenas e os poderes públicos, 

mais especificamente entre os agentes, para compreendermos os comportamentos e as 

atitudes políticas, em suma, a cultura e a política que marcam essas relações (LASSWELL, 

1979).  

Os estudos centrados no paradigma comportamentalista, do qual faz parte o modelo de 

análise denominado de cultura política, serve de parâmetro para balizar nossa reflexão. Em 

conexão com essa premissa, tendemos a perceber o fenômeno a ser estudado dialogando com 

a noção de campo, demarcando os seus aspectos diacrônicos e sincrônicos, definidos por 

Pierre Bourdieu (1998b).  No plano sistêmico de análise, é profícuo alocar a problemática da 

relação entre os indígenas e o Estado, a partir da ideia de estrutura política, na qual se insere a 

questão cultural, permitindo-nos identificar os valores que moldam o comportamento e atitude 

do agente, abrindo, assim, a possibilidade para, no plano cognitivo, entender o sentido e 

significado da ação política. Isso nos leva a perceber que a condução e a promoção do ato 

político constituem-se em um cenário que enseja uma linguagem e assim, compreender os 

mecanismos e as estratégias dessa linguagem nos permite adentrar o universo político da 

relação entre os indígenas e o Estado. Por fim, tendemos a pensar que a ação política move-se 
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em uma perspectiva racional cujos fins e valores são o agente promotor dessa ação. Em 

consonância com essa linha de pensamento, destacamos que a questão da representação 

abordada por Hanna Pitkin (2006) nos subsidia para analisarmos aspectos políticos da relação 

entre os indígenas e o poder público.   

  Para consolidar o presente trabalho, definimos as seguintes hipóteses, a saber: 

 

a) a princípio, centramos na ideia de que a cultura define e organiza a 

relação entre os agentes no campo político;  

b) a cultura mantém a estrutura e consolida o sistema político; 

c) os processos de articulação e mobilização são orientados pela cultura; 

d) os empreendimentos estatais atingem seus objetivos na medida em que 

criam fortes demandas administrativas e políticas com o objetivo de 

esvaziar as demandas políticas indígenas.  

   

Para a realização deste trabalho, nos valemos de vários procedimentos metodológicos 

descritos a seguir.  

Levantamento bibliográfico que versasse, em um primeiro momento, sobre a questão 

indígena no tocante a sua relação com o Estado. Para tanto, acessamos literaturas, bancos de 

teses e dissertações em sites de universidades. Realizamos, ainda, levantamento de 

informações em bibliotecas públicas localizadas em Manaus e na Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM, e em acervos de pesquisadores vinculados ao departamento de 

Antropologia da UFAM. Tivemos acesso às atas, relatórios e vídeos produzidos pelo 

Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé - CGTSM, Associação de Consultoria e Pesquisa 

Indianista na Amazônia - ACOPIAMA e pelo Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé - 

CPSM entre 2002 a 2013, disponibilizados no escritório das associações e no site 

institucional do CGTSM, NUSOKEN, CPSM e TAWAIEH. Entrevistamos várias pessoas, 

dentre elas vinte lideranças Sateré-Mawé ligadas às instituições indígenas, professor da 

UFAM/UCSZ de Parintins, ex-subsecretário de educação do município de Parintins, dois 

técnicos da FUNAI e um membro do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CODISI. 

Mantivemos diálogos intensos antes e durante todo o processo de formatação do presente 

trabalho com o coordenador técnico da ACOPIAMA até junho de 2011. Ressaltamos que 

entre 1998 a 2011, acompanhamos a implantação e o desenvolvimento do projeto waraná 

coordenado no primeiro momento pelo CGTSM e depois pelo CPSM. 

Fizemos observação direta e mantivemos diálogos com lideranças indígenas em 2012, 
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mais precisamente no período de 09 a 15 de fevereiro, para implantação de uma licenciatura 

em educação indígena. Essa licenciatura foi reivindicada pelo CGTSM junto à UFAM. 

Para tanto, estivemos na cidade de Parintins e mantivemos contatos com servidores da 

FUNAI e da UFAM/UCSZ, com coordenadores do CGTSM e do CPSM. Oportunamente, 

após as discussões formais sobre a licenciatura e de informar sobre atividades e reflexões 

que vínhamos realizando para a construção da tese, iniciávamos e discutíamos a relação entre 

os poderes públicos e os Sateré-Mawé. 

Três meses depois, atendendo ao convite do CPSM, retornamos a Parintins para 

participar da inauguração da fábrica de beneficiamento de guaraná e outros produtos naturais 

e permanecemos na cidade de 24 de maio a 04 de junho de 2012. Nesse período 

intensificamos contatos com lideranças tradicionais e com os dirigentes do CGTSM e do 

CPSM, bem como com servidores públicos da FUNAI, UFAM, SESAI e com o ex-servidor 

do SEMEC de Parintins e fizemos levantamento de dados secundários nas instituições e, por 

intermédio de atas, relatórios e vídeos produzidos pelos Sateré-Mawé, recolhemos 

informações. 

Em dezembro de 2012, entre os dias 04 e 06, estivemos novamente em Parintins e 

participamos da primeira reunião entre lideranças e professores da UFAM, cujo objetivo era 

iniciar o processo de discussão sobre a construção e implantação da licenciatura em educação 

indígena. Participaram ainda das atividades, acadêmicos da licenciatura indígena da região de 

São Gabriel da Cachoeira. 

No período de 23 a 29 de janeiro de 2013, contatamos com servidores da FUNAI nas 

cidades de Parintins e de Maués e, oportunamente, participamos na Assembleia Geral do 

CGTSM realizada na comunidade Vila Nova II, rio Marau, atendendo ao convite daquela 

instituição. Em momento posterior, conversamos com indígenas sobre o problema de 

pesquisa da tese e seus objetivos e solicitamos sua colaboração no sentido de concederem 

entrevistas para fins acadêmicos. 

De 31 de janeiro a 18 de fevereiro de 2013, acompanhamos as lideranças tradicionais 

da região do rio Andirá, senhores Elson Batista e Aristide Pereira Michiles da região do rio 

Marau, e o acadêmico Joerdy Michiles Sateré-Mawé, do curso de pedagogia da UEA/CESP, 

no intercâmbio acadêmico realizado nos polos Taracuá, Cucuí e Tunuí, município de São 

Gabriel da Cachoeira - AM.  

Atendendo a convite, participamos do I Seminário de Intercâmbio de Educação 

Escolar Indígena do Amazonas, realizado no período de 06 a 09 de março de 2013, na 

comunidade Nova Esperança, região do Marau, município de Maués. Nesse seminário 

participaram servidores da UEA, SEDUC-GEEI, Conselho de Educação Escolar 

Indígena do Amazonas – CEEI-AM, representantes da SECOYA, ICEI-Brasil, 

indígenas Yanomami, Dessana, Tikuna e Matis. Na ocasião realizamos entrevistas com 
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as lideranças indígenas tradicionais, agentes de saúde indígena e comunitários.  

O trabalho em pauta apresenta a seguinte estrutura temática.  

No primeiro capítulo, abordamos questões relativas ao campo de poder, à cultura e 

comportamento. Para tanto, discorremos acerca do campo político e das estratégias 

políticas, a questão da estrutura e da cultura política, as estratégias de reprodução e o 

comportamento político.   

No capítulo seguinte, apresentamos, de forma sucinta, a política indigenista do 

Brasil no contexto colonial, imperial e republicano. Em item subsequente a esse capítulo, 

nos valemos da ideia de territorialização cultural e de território para pensarmos o avanço 

políticos dos missionários e do Estado na região do Madeira-Tapajós. Para tanto, 

contextualizamos o Diretório Pombalino e apresentamos considerações sobre as citações 

relacionadas aos Maués nos relatórios da Província do Amazonas e, por fim, debatemos a 

questão indígena nas constituições imperial e republicana do Brasil. 

No t e rce i ro  capítulo, centramos a atenção em ques tões  re l a t i va s  a o  

moviment o  ind í ge na ,  o  Es t ad o  e  os  Sa t e ré -Mawé .  Pa ra  t an to ,  ab ordamos  

a  pe r spec t iva  política do movimento indígena, a relação do Estado com os Sateré-Mawé, 

centrando-nos na questão da estrutura cultural, na estrutura política e nos aspectos que 

envolvem a linguagem política e a cultura indígena. Por fim, discorremos sobre os aspectos 

relacionados à organização e à representação política.  

No capítulo quarto, aprofundamos a reflexão em torno do comportamento político 

indígena e indigenista, manifestado pelos agentes e pelas instituições, procurando captar a 

objetividade decorrente das atitudes políticas, conectado a isso, pretendemos observar as 

nuanças cognitivas da ação política e, por fim, discorrer sobre a história, cultura e diferença 

presente na relação entre os indígenas e o Estado. Discutimos também aspectos relacionados à 

racionalidade e à cultura política. Para finalizar, tecemos considerações de forma conclusiva 

ao presente trabalho. 
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2 Campo de poder, cultura e comportamento 

 

2.1 Campo, estratégia e estrutura política 

 

 

A Secretaria de Estado de Planejamento e de Desenvolvimento do Amazonas – 

SEPLAN destaca quatro regiões administrativas classificadas como Mesorregiões no 

Amazonas, que se subdividem em treze microrregiões. (AMAZONAS, 2014). Cada região 

aglutina diversos municípios, cujos rios são fatores de ligação entre eles. As calhas dos rios, 

além de serem fatores de integração são, em muitos casos, a única via de ligação entre os 

municípios e destes com Manaus, a capital amazonense. Além disso, servem de parâmetro 

para definir e delimitar regiões
3
. 

A Microrregião de Parintins localiza-se no baixo Amazonas, onde estão inseridos os 

municípios de Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Boa Vista do Ramos, 

Maués, Barreirinha e Parintins. Os quatros últimos municípios são os que têm limites 

territoriais justapostos ao território indígena denominado de Terra Indígena – TI 

Andirá/Marau
4
, todavia, o de Boa Vista do Ramos possui o menor limite territorial em 

sobreposição ao território Sateré-Mawé.  

Os Sateré-Mawé, em sua maioria, localizam-se nas comunidades distribuídas 

principalmente ao longo dos rios, dentre eles o Andirá, Marau e Waikurapá, localizadas na TI 

Andirá/Marau, na divisa entre os estados do Amazonas e Pará, são os domesticadores e os 

inventores do guaraná, cujo nome científico é Paullinia cupana Kunth, a sua população 

residindo na TI é estimada em 11.119 pessoas (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Regionalmente é comum referir determinada região indicando que essa fica no alto, médio ou baixo curso 

do rio, por exemplo, alto Solimões, médio rio Negro, baixo Amazonas. 
4
 Na língua sateré-mawé Andirá significa morcego e Marau uma espécie de sapo. 
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Imagem 1 - Mapa com indicação da localização da TI Andirá/Marau. 

 

Fonte: Projetowarana.com.br
5
 

 

Além dos municípios amazonenses, os municípios de Aveiro e Itaituba, no estado do 

Pará, também têm seus limites territoriais sobrepostos ao TI – Andirá/Marau. Ainda no estado 

do Pará, o município de Juruti é o único que tem limites de fronteira com o território do 

povo
6 

Sateré-Mawé sem sobreposição. Vale destacar que recentemente o poder público 

municipal tem procurado manter diálogo com as recém-criadas comunidades Sateré-Mawé 

localizadas nesse município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Disponível em: <http://projetowarana.com.br/areadeatuacao/>. Acesso em: 08 out 2014. 

6
 O termo povo segue a definição contida na Convenção 169 – OIT de 1989, ratificado pelo Estado em 2004. 

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. 

 

http://projetowarana.com.br/areadeatuacao/
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Imagem 2 – Sateré-Mawé em Juruti-Pa. 

 

Fonte: BLOG DO ISAIAS FILHO, 2012. 

 

Justaposta nos limites territoriais dos municípios e da TI – Andirá/Marau encontram-

se duas Unidades de Conservação – UC’s, uma caracterizada como de uso sustentável, 

denominada de Floresta Nacional do Pau Rosa, localizada na parte sudoeste do TI, no estado 

do Amazonas e a outra, de proteção integral denominada de Parque Nacional da Amazônia, 

na parte do sul do TI, mais precisamente nos limites do território paraense, no município de 

Itaituba.  

Segundo dados do IBGE (2012), a população da Microrregião de Parintins, mais 

especificamente a dos municípios amazonenses que estão no entorno da TI Andirá/Marau, 

apresenta um contingente de 193.603 pessoas, e, desse total, 102.033 são residentes no 

município de Parintins. A população urbana é estimada em 120.119 e a rural em 73.484. 

Nesses municípios, 143.646 pessoas autodeclaram-se como pardas, e somente 11.119  como 

indígenas, 21.827 como brancos, 3.465 como  pretas e 574 como amarelas
7
. 

O TI Andirá/Marau possui 788.228 hectares, o Ato Homologatório de 

reconhecimento pelo Estado brasileiro ocorreu em 1983. Segundo Sônia Lorenz (1992), os 

limites definidos e reconhecidos pelo Estado, não corresponde ao inicialmente proposto pelos 

estudos realizados, que eram bem maiores (LORENZ, 1992, p. 22-26). Dois grandes rios, o 

Andirá e o Marau, são as vias principais de ligação com as comunidades e sítios Sateré-

Mawé. No território Sateré-Mawé há 107 comunidades e, desse total, 50 localizam-se no 

Marau, 51 no Andirá e 06 no Waikurapá. (CPSM, 2010). 

                                                             
7
 No tocante à questão da autodeclaração vide a Convenção 169 da OIT de 1989. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br>. 
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Cada comunidade possui uma liderança tradicional que é reconhecida e legitimada 

pelas famílias que nelas residem (LORENZ, 1992). Todavia, em algumas comunidades, 

principalmente naquelas cujos impactos social, econômico e político são intensos, existe mais 

de uma liderança que evocam o direito de ser liderança tradicional
8
 e, assim, representar a 

comunidade, ou um segmento ou segmentos da comunidade. Exemplo disso é a comunidade 

de Ponta Alegre, região do rio Andirá
9
. Não há ingerência política de uma comunidade sobre 

a outra, pois as comunidades possuem autonomia política. As comunidades formam blocos, 

ou seja, as comunidades aglutinadas nas três regiões, seguindo o alinhamento fluvial, 

legitimam as lideranças tradicionais e/ou seus representantes. 

Em cada uma das regiões há um líder tradicional máximo, reconhecido e legitimado 

pelas lideranças tradicionais e pelas comunidades das regiões dos rios Marau, Andirá e 

Waikurapá. As três lideranças máximas das comunidades reconhecem e legitimam os tui’sa
10 

geral de cada região. Não há um tempo determinado para uma liderança  manter-se no posto. 

Ela pode ser destituída em função da insatisfação da comunidade ou das outras lideranças e, 

em se tratando de lideranças regionais, em razão da sua conduta e procedimentos 

considerados incompatíveis com a função que exerce, ou ainda, por deliberação própria. 

Representação e legitimação são os do i s  conceitos que marcam fortemente a vida 

política dos tui’sa. (LORENZ, 1992). 

No âmbito da representação organizativa, os Sateré-Mawé, fundaram em 15 de 

setembro de 1987 o Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé – CGTSM, a sua formalização, no 

entanto, ocorreu em 04 de setembro de 1990. Essa instituição constituiu-se na principal via 

de interlocução entre os indígenas e o Estado nas primeiras décadas de sua fundação, 

conforme podemos observar nas atas das assembleias do CGTSM. Essas assembleias 

constituíram-se no órgão máximo de deliberação e  d e  r e i v i n d i c a ç ã o  política junto ao 

poder público. A criação das instituições político-organizativas formais pelos indígenas, fez 

surgir e promoveu a figura da liderança indígena de base
11

 que, em sua maioria, é composta 

                                                             
8
 O uso do termo liderança tradicional não se vincula a qualquer estrutura em relação com o passado, mas sim, 

como uma forma específica de organização política em oposição à estrutura e ao modo de organização política 

ocidental.  
9
 Usamos o termo região dos rios Andirá, Marau e Waikurapá para identificar e localizar locais onde a 

concentração de comunidades indígenas sateré-mawé se fazem  presentes. Devemos observar, todavia, que há 

outras microrregiões que compõem esses aglomerados populacionais, a citar, região do rio Urupadi, que é 

afluente do rio Maués-Açu, região conhecida como  região do rio Marau. 
10

 Termo usado na língua Sateré-Mawé para designar liderança tradicional. 
11

 Base se refere a uma estância política organizativa formal ou comunidade, em sua maioria se refere às 

associações. 
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por indígena que possuía leitura e experiência política no mundo do karaiwa
12

. 

A primeira liderança de base eleita para dirigir o CGTSM foi Mecias Pereira Batista
13

, 

da região do rio Andirá. Desde a sua fundação o Conselho teve quatro presidentes. Apesar 

da estrutura burocrática montada a partir da criação do Conselho, o papel político dos  tui’sá 

se manteve. As lideranças tradicionais, além de se manterem como figura representativa no 

Conselho, legitimam a política indígena e, desse modo, a tradição política indígena foi 

incorporada à estrutura organizativa indigenista. A relação que se estabeleceu entre esses dois 

segmentos, o indígena e o formal organizativo, consolidou e intensificou a ação estatal e não 

estatal junto aos indígenas. 

As lideranças de base vinculadas às organizações formais indígenas, promoveram 

diálogos mais intensos e diretos com o Estado.  Esse diálogo não é novo, todavia,  

impulsionado pelo marco constitucional de 1988, a relação tornou-se cada vez mais 

burocrática nas décadas seguintes. O Estado, portanto, redefiniu e incrementou diversas ações 

públicas, principalmente nas áreas da saúde e da educação, tendo como principal “parceiro” 

as organizações indígenas (LORENZ, 1992; FIGUEROA, 1997). 

A redefinição das agendas da política nacional para os povos indígenas, ocorrida no 

início da década de 90 do século XX e as articulações e mobilizações indígenas no Brasil, 

motivaram a criação formal de instâncias políticas internas entre os Sateré-Mawé. Nesse 

contexto político foram criadas a Organização dos Professores Indígenas Sateré-Mawé – 

OPISM e a Organização dos Agentes de Saúde Sateré-Mawé – OASM, motivadas e 

impulsionadas pela descentralização da política indigenista brasileira no governo Collor. 

Essa estrutura possibilitou a inserção e ampliação da atuação dos especialistas de diversas 

áreas na questão indígena e sua particularização temática da questão e, ao mesmo tempo, 

abriu diversos canais de interlocução entre os indígenas e o Estado, via instituições públicas.  

Com o passar do tempo e motivados por interesses regionais e políticos locais, outras 

instituições foram criadas, dentre elas, TUMUPE Organização dos Tui’sá, WOMUPE – 

Organização dos professores, MOMUPE – Organização de agentes de saúde, MAMUPE – 

Organização de mulheres e APCISM – Associação Produtores Indígenas e Cultura Sateré-

Mawé. Percebe-se que o desenho organizativo tradicional sateré-mawé é redesenhado em 

decorrência da ação pública fomentada pelo Estado e pelas demandas políticas regionais dos 

Sateré-Mawé.  

Acompanhando a dinâmica das assembleias, observamos, no entanto, que em muitos 

casos a legitimação dessas organizações vincula-se diretamente à participação de 

                                                             
12

 Na língua Sateré-Mawé significa branco.  
13

 Atual prefeito do município de Barreirinha - AM.  
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representantes nos eventos promovidos pelo CGTSM. Essas associações compuseram a 

estrutura política do CGTSM juntamente com os tui´sa, o Conselho é uma instituição 

consultiva e deliberativa conforme prevê o estatuto. Recentemente, apoiados pela   

Associação   de Consultoria e Pesquisa Indianista na Amazônia – ACOPIAMA, os Sateré-

Mawé fundaram o Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé – CPSM, braço econômico do 

CGTSM. Analisando a dinâmica política dessa organização, observamos duas organizações 

que possuem caráter supra-regional, o CGTSM e CPSM, as demais constituem níveis infra-

regionais. Supra-regional em razão de sua abrangência política ser extensiva em todas as 

regiões da TI Andirá/Marau, já as associações de caráter infra-regional atuam politicamente 

em regiões específicas.  

Um dado significativo na relação entre instituição e liderança tradicional, é que, no 

processo político de tomada de decisão em que ocorra votação, como por exemplo, eleição de 

novos dirigentes para o CGTSM, o voto de um tui´sa equivale ao voto de uma organização 

filiada ao Conselho. Portanto, o Conselho organiza-se por meio das associações e das 

lideranças tradicionais. 

A FUNAI, que desde a sua criação, p o r  i n t e r m é d i o  d a  Le i  n º  5 . 3 7 1 ,  d e  

0 5  d e  d e ze m b r o  d e  1 9 6 7  ( BR A S I L,  1 9 6 8 ) ,  atua na Microrregião de Parintins, 

m a n t é m  sede em Parintins e e m  Maués. Essas unidades são hoje conhecidas como 

Coordenação Técnica Local - CTL. Por muito tempo a instituição
 
indigenista manteve 

Postos Indígenas - PI na região do r i o  Andirá e do rio Marau.  A outra instituição que 

atua no TI – Andirá/Marau
 
e se faz presente em todas as regiões dos principais rios 

atuando de forma contínua é a Secretaria de Saúde Indígena - SESAI
14

 por intermédio do 

Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI. Também de forma contínua atuam as Secretarias 

Municipais  de Educação  –  SEMEC’s. Essas instituições  marcam presença em quase 

todas as comunidades Sateré-Mawé. De forma pontual atuam a Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM
15

, a Universidade Estadual do Amazonas - UEA, o Instituto Federal  do  

Amazonas – IFAM/Maués  e a Secretaria Estadual dos Povos Indígenas – SEIND. 

A presença de instituições não governamentais no TI – Andirá/Marau remete aos 

anos 80 do século XX, conforme foi possível constatar pelo depoimento de lideranças e dos 

registros em atas, bem como nos levantamentos nos registros do CGTSM, o Centro de 

                                                             
14

 Conforme depoimento do conselheiro do CODISI senhor Elizeu Batista, desde 2010 a gestão da saúde 

indígena ficou a cargo da SESAI, todavia, as ONG’s atuam com executora da prestação de serviço de saúde 

indígena. Em 2002 o INDASP, 2003 – Fundação São Jorge, 2005 – Fundação Poceti e 2010 – Missão Evangélica 

Caioá, prestaram tais serviços. 
15

 Em 2006 a UFAM formou a primeira turma de licenciados em Ciências Naturais, curso promovido pelo 

Instituto de Ciências Biológicas – ICB/UFAM oferecido aos indígenas sateré-mawé da região do rio Marau. 
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Trabalho Indigenista – CTI foi uma das primeiras ONGs a atuar junto ao Sateré-Mawé. 

Depois dessa, atuaram a Cooperación Ameríndia
16

, Instituto de Desenvolvimento de 

Assistência à Saúde dos Povos Indígenas – INDASP, Fundação São Jorge, 2005 – Fundação 

Pocetti e, a partir de 2010 – Missão Evangélica Caiowá, ACOPIAMA desenvolve atividade 

de assessoria desde 1998. As duas últimas continuam a atuar na região. 

Instituições religiosas católicas atuam na Microrregião de Parintins desde o século 

XVII. Todavia, em meados do século XX, comunidades sateré-mawé recepcionaram 

missionários da Igreja Batista, Adventista e da Assembleia de Deus que, juntamente com a 

Igreja Católica, passaram a rebanhar fiéis nas comunidades (KAPFHAMMER, 2004). 

Os partidos políticos
17

, conforme nos foi descrito pelo vice-presidente do CPSM, “[...] 

têm seus pés nas  c o mu n id a de s  [ . . . ] ” . Diversas agremiações políticas têm indígenas 

filiados em seu quadro. Os legislativos municipais de Barreirinha e de Maués contaram 

com parlamentares indígenas e, em Barreirinha, há vereador e prefeito Sateré-Mawé. 

Parintins é o único município cuja participação de indígenas no legislativo municipal nunca 

ocorreu. 

O descrito acima nos permite visualizar o loco da nossa reflexão e ao mesmo tempo 

identificar as instituições, o papel de cada uma delas na sua relação com os indígenas e das 

próprias organizações dos Sateré-Mawé com as instituições públicas. É nesse cenário 

interativo e político que se formam os campos estruturantes da relação política. 

Ao nos propormos analisar a relação entre o Estado e os indígenas, mais 

especificamente entre os Sateré-Mawé e o poder público na Microrregião de Parintins-AM, 

tendo como fito de análise o paradigma comportamentalista, mais especificamente, a cultura 

política, partimos do pressuposto de que há uma estrutura político-econômica de bens 

simbólicos da qual faz parte, dentre outros campos, o campo político (BOURDIEU, 2013).  

Podemos considerar que essa estrutura se divide em duas: a indígena, dividida em vários 

campos políticos e a das instituições públicas que aglutinam vários campos políticos. O 

campo político, observado a partir da conjectura de uma racionalidade individual e coletiva, 

nos remete a perceber e a destacar a importância da “[...] acciones individuales, los 

fenómenos de caráter colectivo [...]” (BATLLE, 1992, p. 14). Em vista disso, nos 

empenhamos, assim, em um empreendimento de análise relacionando as ações individuais e 

aos fenômenos coletivos.    

A economia de bens simbólicos na estrutura política é demarcada em um contexto 

                                                             
16

 ONG’s espanhola coordenada pela Dr. Cristina Alvarez. 
17

 Nas últimas eleições municipais indígenas sateré-mawé da região do Andirá e do Marau se lançaram candidatos 

a vereador pelo PT, PC do B, PSDB, PSD. Disponível em: <http://www.tre-am.jus.br/eleicoes/eleicoes-

anteriores/eleicoes-anteriores>. 
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historicamente situado, assim como os campos. Essa particularidade histórica relacionada, 

vinculada e submetida a um todo, possui uma singularidade e uma especificidade que 

permitem compreender essa estrutura (BOURDIEU, 2011). A conexão entre a perspectiva 

histórica com a questão da cultura relaciona-se diretamente aos objetos que são próprios dos 

valores culturais. Portanto, conforme salienta Rossi (2011, p., 15), “[…] las disciplinas que la 

constituyen son las ciencias de la cultura, y estas  comprenden también disciplinas 

nomotéticas subordinadas a la orientación fundamental del conocimiento histórico […]”.  

Consideramos, ainda, que a estrutura em uma economia de bens simbólicos é 

alimentada e retroalimentada pela dinâmica política dos campos. Os agentes que, direta ou 

indiretamente estão envolvidos na ação política, redefinem suas estratégias ao ampliarem 

e/ou restringirem a dimensão do campo político. Residindo, nesse contexto, a importância de 

percebermos as estruturas dos campos em uma perspectiva relacional, na medida em que os 

valores orientadores da ação política passam a ser expressos consciente ou inconscientemente 

(BOURDIEU, 2013).   

Os agentes públicos e os agentes indígenas constroem, agregam, desagregam pessoas 

e instituições ao delimitarem suas fronteiras políticas no campo. As ações decorrentes de 

fluxos e influxos políticos proporcionam a formação de um sistema interconectado a diversos 

outros sistemas, por exemplo, o religioso, o social e o econômico, que formam um todo 

coerente, cuja dinamicidade e organização interna nos permitem observar, conforme destaca 

Easton que “[...] la organización interna de un sistema político, una de las propiedades 

críticas, que este comparte con todos los demás sistemas sociales, es su capacidad 

extraordinariamente variable para responder a las circunstancias en que funciona.”  

(EASTON, 1982, p. 218). 

O sistema é dinâmico e, para manter-se enquanto tal,é necessário que a produção de 

bens simbólicos possa se avolumar gerando um capital político, espécie de capital que permite 

a quem o detenha, ser acionado dentro de um sistema de relação, e que possa ser alocado, 

caso possua ou ainda destituído, caso deixou de possuir determinada espécie de capital. A 

liderança, por exemplo, pode ser um desses capitais. Nesse jogo, em que o capital político é 

investido, enseja que nos detenhamos a observar que essa produção só é possível a partir de 

seus aspectos relacionais objetivos, nos quais se movem os agentes sociais no campo 

(BOURDIEU, 2013). 

Essa mobilidade ocasionou um fluxo e refluxo, aqui pontuados, de relação política 

objetiva, o que nos permite observar a questão relativa ao poder e, por extensão, a aspectos 

relacionados à dominação. Essa, entendida como “[...] a possibilidade de impor ao 
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comportamento de terceiros a vontade própria [...]” (WEBER, 1999, p. 188). Essa imposição, 

no entanto, pode se apresentar de forma variada e relativa. Por exemplo, se alocado em 

perspectiva, o poder e a dominação no âmbito político, o poder de impor um tipo de 

comportamento poderá ficar restrito à determinada circunstância, ou ainda, em determinado 

período, dependendo do horizonte que se coloca em jogo entre os agentes envolvidos no 

mercado de bens políticos. Portanto, vale destacar que essa imposição sofre variações 

substanciais. Isso equivale a pensar que o poder de impor e o processo de dominação 

vinculam-se diretamente com aquilo que Bourdieu (2013, p.10), chama de “[...] disposição 

[...]”, ou seja, uma resposta (a ação) que “[...] atualiza potencialidades inscritas nos corpos dos 

agentes e na estrutura das situações nas quais eles atuam ou, mais precisamente, em sua 

relação [...]”. 

Colocamos em paralelo a questão do comportamento ressaltado por Weber (1999) e a 

disposição enfatizada por Bourdieu (1998b; 2013). Objetivamos destacar que o poder e por 

extensão a dominação, se exerce com o propósito de imputar certo padrão de comportamento 

no outro, e que esse ato possa ser reconhecido como legítimo pelo agente que domina, bem 

como por aquele que é dominado.  

No que se refere à legitimação, Weber (1999) recorre aos tipos ideais mais puros de 

dominação e, por conseguinte, para compreender a dominação e a sua legitimação. Observa 

que a dominação se pauta na tradição, no carisma e/ou na burocracia. Salienta, todavia, que 

esses tipos podem se mesclar e variar, como também podem surgir outros tipos, no entanto, 

destaca que, independentemente do tipo de dominação, estes se situam tendo a prerrogativa de 

estarem inseridos em um conjunto de racionalidade. Apoiando-nos na concepção weberiana 

podemos observar que a ação social é movida por uma racionalidade em relação aos fins e aos 

valores (WEBER, 2006).  Ponderamos, nesse sentido, que a racionalidade centra-se no 

objetivo visado pelo agente que se sujeita a acatar e a se comportar em resposta a uma 

demanda, que passa a agir a partir de uma racionalidade introspectiva. 

Ao colocarmos em cena a noção de campo em Bourdieu (1998b), temos em mente que 

os agentes envolvidos demarcam o campo social e o campo político, objetivando-os em 

relação aos seus fins e aos seus valores (WEBER, 1991), os quais consideramos, seguindo 

Pierre Bourdieu (2013), que estes estejam inscritos nos corpos dos agentes que “[...] retraduz 

as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto 

é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas [...]”, definido pelo 

autor como habitus (BOURDIEU, 2013, p. 21). Esse  serve para demarcar as fronteiras 
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políticas em conformidade com o contexto e a situação, pois se o habitus é incorporado na 

estrutura, ele pode ser visto como intrínseco a uma estratégia. 

Optamos em pensar a relação entre o poder público e os indígenas observando que 

essa é movida por estratégias arquitetadas e reproduzidas no campo político. Em relação às 

estratégias, Bourdieu (2011) na obra ‘las estratégias de la reproducción social’ destaca 

aspectos que diretamente  vinculam-se à manutenção e à preservação da dominação. No bojo 

da obra, elenca diversas modalidades de estratégias de reprodução, a saber, as estratégias 

sucessórias, as estratégias educativas, as estratégias de inversão econômica e as estratégias de 

inversão simbólicas, e indica que essas estratégias têm, por princípio, não uma intenção 

consciente e racional, senão a disposição del habitus que reproduz de forma espontânea as 

condições de sua própria produção que forma um sistema por estarem articuladas  entre si 

(BOURDIEU, 2011, p. 36-38). 

Alocamos o nosso problema de pesquisa por considerarmos conexa com a linha de  

pensamento de Bourdieu (2011). Com essa linha, tendemos a perceber que a manutenção da 

estrutura de dominação só se torna possível em decorrência do estabelecimento de estratégias 

que a mantêm e a reproduzem. Essas, conforme nossa leitura,articulam-se com o conceito de 

dominação definido e discutido por Weber (1999).  

Ao adotarmos como recurso metodológico o conceito de cultura, por exemplo, para 

pensar a relação política entre os indígenas e o Estado, tendemos a pensar que essa relação  

dá-se no campo. Logo, esse campo forma a estrutura da relação política articulada ao sistema 

social, configurando, assim, um sistema de interação e relacionamento político. Nesse sentido, 

e concordando com a observação de Kapafhammer (2010, p.01-02) ao destacar que, “[...] a 

dinâmica estrutural interna pode se ligar com a conjuntura histórica externa. Ambos os 

regimes sociais existentes são estruturantes [...]”. Em vista do exposto, podemos pensar que 

na relação entre os indígenas, mais especificamente entre o Sateré-Mawé e o Estado, há duas 

macroestruturas: a estrutura cosmológica ocidental e a estrutura cosmológica Sateré-Mawé, as 

quais são estruturas estruturadas e estruturantes que se mesclam e dão formas à estrutura de 

ação política, que são impermeáveis e intercambiáveis, e que, no entanto, procuram de uma 

forma ou de outra se manterem distintas por razões de estratégicas políticas pautadas nos 

aspectos culturais. 

Em consonância com a premissa exposta, observamos que Bourdieu (2013) em 

deslocar o foco da análise do agente consciente e racional, o coloca na perspectiva em função  

do habitus. Portanto, nos leva a pensar que há uma racionalidade cultural, e que ela atua 

conforme Sahlins (2004), que consolida esse habitus, que está centrada nos valores que 
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movem os fins, e que estão delimitados em uma esfera temporal. Em consonância com isso, 

se pensarmos, conforme Bartomolé (2000), que a cultura é resistente e se situa dentro de um 

sistema cosmológico coeso e coerente, o habitus nunca poderia, enquanto instrumento de 

análise, ser visto como uma via de mão única, mas sim, em vários planos culturais.  

Assumimos que a cultura é resistente e essa é, por si só, uma espécie de habitus 

incorporados que poderá ser redefinido e recondicionado pelos agentes, e como tendemos a 

pensar a cultura como um sistema aberto e adaptativo conforme assinala Easton (1982, p. 

216-218), esse agente transita, esquematiza, avalia e redefine valores, fazendo uma espécie de 

bricolagem (LEVI-STRAUSS, 1989). Assim, não é profícuo observamos que, em se tratando 

de questão indígena, neste caso específico como os Sateré-Mawé, haveria somente um 

sistema que engrenaria o habitus, mas sim, dois sistemas interligados em um campo de 

disputa que montam suas estratégias políticas, lutam e se legitimam e formam o que podemos 

denominar de cultura política. 

Ao alocar a questão do consciente e do racional para a esfera da disposição, Bourdieu 

(2013) abre a possibilidade para pensarmos a questão da ação consciente e da racionalidade 

do político no campo. Visto que, aqui seguindo Simon (1979), por mais que os agentes não 

tenham clareza suficiente dos objetivos fins que os levaram, isso não significa que 

pontualmente não ajam conscientemente. Nessa questão nos aproximamos de Weber (1999) 

no tocante aos fins e aos valores, ambos se situam dentro de uma racionalidade projetiva, que 

pode ser de médio e/ou de longo alcance, isso, a nosso ver, dependerá da estrutura 

cosmológica que se projeta.  

Acompanhamos a crítica que Bourdieu (2004, p.24) direciona ao estruturalismo que, 

segundo ele, reduz o agente a um “[...] epifenômeno da estrutura [...]”. A estrutura é produto 

da ação dos agentes que a dinamizam em virtude do contexto social e político, sendo esse 

último pautado e objetivado nessa relação.  

No caso inquirido por nós, a relação entre os Sateré-Mawé e o poder público, 

observamos que a estrutura estatal a qual Bourdieu categoriza como “o espírito de Estado” se 

legitima em poder fazer uso da violência simbólica na medida em que imputam sobre o 

universo social as “[...] categorias de pensamento que a utilizamos espontaneamente a todas 

as coisas do mundo, e ao próprio Estado [...]” (BOURDIEU, 2013, p. 91). Essa concepção 

coaduna com a perspectiva weberiana de observar que o Estado se legitima pela prerrogativa 

de ser legitimado para fazer uso da violência física, portanto, “[...] todo Estado fundamenta-se 

na coerção [...]” (WEBER, 1999, p.525). 
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Essa coerção é viabilizada e organizada pela ideia de como os “especialistas” pensam 

o Estado. No caso específico da nossa pesquisa, e nos valemos de um caso particular não só 

para pensar uma particularidade específica submersa em um caso, mas também para pensar o 

agir estatal frente ao contexto historicamente delimitado. O apelo cultural, neste caso 

indígena, é uma espécie de capital cultural, capital que o Estado procurou no âmbito cultural 

em um processo civilizador, conforme Elias (2000), eliminar e agora procura, segundo nossa 

hipótese, controlar visando impor e criar as bases para uma “[...] espécie de ecumenismo 

cultural [...]” (BOURDIEU, 2001, p. 107). 

Não há como negar que as referências morais e os valores estéticos ocidentais estão 

interpenetrados em muitas cosmologias indígenas. A visão de mundo do outro, em muitas 

culturas indígenas, são alocadas em sua cosmologia. Os Sateré-Mawé seguem esse preceito. O 

mito do imperador serve para exemplificar essa tendência, por exemplo, os brancos são 

destacados como descendentes daqueles que seguiram o Imperador, os Sateré-Mawé, por sua 

vez, são os descendentes dos que ficaram na TI Andirá/Marau (FIGUEROA, 1997). Isso 

implica em afirmamos, seguindo Sahlins (2001), que a interpenetração do outro na 

cosmologia indígena cria as bases racionais no processo relacional, em outros termos, são 

estruturas estruturantes no sentido definido por Bourdieu (1998b, p.07-16).  

Como dito anteriormente, a cosmologia ocidental penetrou no universo indígena, 

assim como a cosmologia indígena penetrou na cosmologia ocidental. Em muitos casos, a 

perda dos elementos diacríticos objetivos foi suplantada e, desse modo, muitas referências e 

valores deixaram de orientar e fazer parte da vida cotidiana de muitas comunidades indígenas. 

No caso específico dos Sateré-Mawé, apesar do intenso contato com a sociedade nacional, 

muitos sinais diacríticos se mantiveram, dentre eles, a língua materna e o ritual da tucandeira, 

são símbolos onde: 

 

 

Os fatores subjetivos que permeiam os fenômenos políticos, quer sejam ou não 

totalmente expresso por símbolos, são estudados mais facilmente através de um 

exame de produção de símbolos. É assim que técnicas de análise de símbolos podem 

servir como instrumento para a investigação sobre as relações variáveis entre os 

elementos ‘materiais’ e ‘ideais’ em qualquer situação. (KAPLAN; LASSWELL, 

1979, p. 37). 

 

 

Observamos, por fim, ao alocarmos em perspectiva essas duas estruturas estruturadas 

que elas, principalmente a estrutura do Sateré-Mawé, em que pesem todos os impactos 
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sociais, religiosos, econômicos e políticos sobre os indígenas ao longo de três séculos de 

contato com a sociedade nacional, a estrutura cultural serve de parâmetro para orientar o ser 

Sateré-Mawé no mundo (SILVA, 2001). Nesse sentido, quando focamos a questão da 

estrutura, partimos do princípio de que a estrutura ocidental e a estrutura indígena ordenam os 

sistemas de ideias e pensamentos, orientam as ações no campo político, dinamizam as 

estruturas políticas e criam as bases que formam a cultura política.       

 

 

 2.2 A cultura política e a estrutura política 

 

 

As reflexões sobre a relação política entre os indígenas e o Estado, mais 

especificamente entre o poder público e os Sateré-Mawé na Microrregião de Parintins, cujo 

marco político de análise se situa a partir da ideia de sistema e da noção de campo, nos 

proporcionam consolidar as análises. Optamos em observar os comportamentos e atitudes nos 

apoiando nos postulados pelos autores que veem os comportamentos e as atitudes pela ótica 

da cultura e da cultura política. Esses preceitos permitem adentrar a questões culturais e 

aprofundar os aspectos inerentes ao sentido e ao significado das ações políticas, no caso 

específico foco dessa análise, a ação dos agentes em sua relação a outros agentes (WEBER, 

1991).  

A inserção da questão da cultura política no campo da ciência política como 

ferramenta analítica, reporta-se à década de 60 do século XX, a partir da obra de Gabriel A. 

Almond e de Sydney Verba (RIBEIRO, 2008). Os trabalhos desenvolvidos pelos autores 

tiveram forte influência advinda principalmente do campo antropológico americano, mais 

precisamente da escola conhecida por cultura e personalidade, cujos expoentes dessa linha de 

pensamento são Ralph Linton, Ruth Benedict e Margareth Mead, dentre outros.  

Em suas análises, os culturalistas tendem a ver na cultura o ponto central para perceber 

as atitudes e os comportamentos característicos e particulares de cada povo e, nesse sentido, 

defendem a ideia de que cada cultura, além de ser específica, é fechada em si mesma. O 

trabalho de Ruth Benedict sobre os japoneses e o de Margareth Mead nas ilhas Samoa,  

seguem essa tendência, ou seja, pensar que a cultura determina a personalidade. Observamos, 

todavia, que o maior legado da escola americana de cultura e personalidade para os trabalhos 

de Almond e Verba, para pensar a política a partir do conceito de cultura, é o fato de se 

apoiarem na ideia de que a cultura oferece suporte para observar, nas sociedades em análise, 
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aspectos individuais pautados em orientações cognitivas, orientações afetivas e orientações 

avaliativas (ALMOND; POWELL,1972).           

Centrados e justificando a cultura política sob esses três prismas de orientações, 

Almond e Powell (1972) procuram analisar em que medida aspectos culturais oferecem 

parâmetros de conhecimento que permita aos agentes se pautarem para atuar no campo 

político. Esse atuar se vincula diretamente aos aspectos relacionados à questão do valor e da 

moral intrínsecos à cultura. Nessa perspectiva fica claro que os autores tendem a observar 

cultura como sendo exterior ao sujeito e sobre ele exercendo o poder de moldar e determinar o 

comportamento. Apoiamo-nos em outra vertente de análise, neste caso a weberiana, para 

pensar essa questão específica, por observar que os sujeitos são produtores e reprodutores de 

referências e valores culturais e essa produção e reprodução é inerente ao sujeito em sua 

relação a outros sujeitos. Os atos daí decorrentes tornam-se legitimados e convencionados em 

uma linguagem política e dão sentido e significado ao fazer política (WEBER, 1991). 

Ao delinear sobre cultura política, Almond e Powell (1972, p. 16) demonstram a 

pertinência em relacionar aspectos culturais à estrutura política, justificando que este último 

“[...] não é o único que elabora e impõe regra.”. Aqui, a nosso ver, reside o foco central das 

linhas metodológicas desenvolvidas por Almond e Verba para o campo da ciência política. 

Pois, se eles consideram, por oposição, que a cultura também impõe regras, e se a estrutura 

política também as impõe, fica patente que os autores consideram que as orientações políticas 

em uma lógica de sistema poderiam ser fatores de orientação cultural, porém, por outro lado, 

o inverso também pode ser objeto lógico. Em vista desse dilema é que entendemos que não há 

um único sistema de orientação, nem um único sistema cultural.  

Nesse sentido, ao centrarmos na relação entre indígenas e poder público para pensar e 

analisar as simbioses, os consensos e as divergências políticas no campo de interação, cuja 

relação se dá a partir das discussões, implantação e desenvolvimento de políticas públicas 

direcionadas à população indígena, é possível observarmos que a cultura política surge e se dá 

a partir dessa interligação gerada a partir do contato entre indígenas e não-indígenas, na 

medida em que as ideias e os valores sedimentam o “olhar de um sobre o outro”, 

desenvolvendo atos cognitivos impregnados de sentido e de significado.  

O legado de Almond e Verba para a ciência política, conforme destaca Hall e Taylor 

(2003, p. 207-212), é que eles acrescentam a questão cultural aos estudos do neo-

institucionalismo de dimensão sociológica. Para esses autores, a dimensão social é permeada 

por uma série de práticas associadas à cultura, inclusive “[...] a prática aparentemente mais 

burocrática deveria ser explicada nesses termos culturalistas [...].”. (HALL; TAYLOR, 2003, 
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p. 208). Além disso, os autores destacam características do institucionalismo de vertente 

sociológica relacionadas à importância da dimensão cultural como foco de análise, a saber, 

dimensões relacionadas aos sistemas de símbolos, aos esquemas cognitivos e aos modelos 

morais por fornecerem padrões de ‘significações’ que guiam a conduta humana.  

Outro ponto destacado por Hall e Taylor (2003) refere-se ao fato de que há uma 

redefinição do sentido que geralmente é dado ao conceito de cultura, Nessa perspectiva, 

cultura passa a ser sinônimo de “instituição”. Os autores veem aí uma “virada cognitiva” na 

forma de conceber o campo político. Por fim, apontam que nessa lógica estrutural “[...] os 

indivíduos são levados pela sua socialização a desempenhar papéis específicos e internalizam 

as normas associadas a esses papéis, sendo esse o modo pelo qual se concebe a influência das 

instituições sobre o comportamento [...] e a designam [...] dimensão normativa [...]” (HALL; 

TAYLOR, 2003, p. 209).   

No campo da ciência política, a partir dos trabalhos de Almond e Verba (1992)  e 

Almond e Powell (1972), cultura política passou a figurar como instrumento de análise e 

reflexão (RIBEIRO, 2008). A reflexão desses autores motivou-nos a pensar a questão dos 

padrões de atitudes e orientações individuais na relação política entre os indígenas e o Estado. 

Esses padrões e as orientações individuais, a nosso ver, se fixam em uma racionalidade 

motivada pelos fins e pelos valores inerentes à cultura. Observamos que é possível ampliar o 

centro da análise relativa à questão do padrão, alocando-a na perspectiva weberiana para 

pensar que a ação social, e por extensão a ação política, são permeadas pelos fins em relação 

aos objetivos políticos como também pelos valores que as orientam.  

A abordagem se torna pertinente se observamos, a partir de Weber (1991, p.15) que 

essas dimensões ajustam-se às suas considerações sobre o fazer política. Para o autor, os 

agentes podem atuar motivados por vocação, destacando que os vocacionados fazem da 

política a extensão de suas vidas, vivendo, assim, para a política. Há também aqueles que 

desempenham a atividade política no sentido profissional e o fazem em seu sentido 

instrumental, nesse caso, o agente político vive da política. Segundo Weber (2013): 

 

 

São possíveis múltiplas formas de dedicação à política – e é o mesmo dizer que é 

possível, de muitas maneiras, exercer influência sobre a divisão do poder entre 

formações políticas diversas ou no interior de cada uma delas. Pode-se exercitar a 

política de ‘maneira ocasional’, mas é igualmente possível transformar a política em 

profissão secundária ou em profissão principal [...]. (WEBER, 2013, p. 63).  
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Do ponto de vista metodológico, Almond e Powell (1972) e Almond e Verba (1992, 

p.171-201) procuram, seguindo a concepção da escola culturalista americana, considerar a 

cultura como elemento central para análise política. Todavia, destacamos, apoiando-nos em 

Bourdieu (2011 e 2013) e em Weber (1991 e 1999), traçar reflexões em torno do individuo, 

por considerá-lo como recurso importante para a reflexão em torno da cultura política, à qual 

estão envolvidos os indígenas e o Estado, mais especificamente, entre os agentes públicos e os 

Sateré-Mawé. 

Ao definir como objeto da Sociologia a ação social, Weber (1991) fundamenta o 

princípio orientador de uma das vertentes do institucionalismo sociológico. Vale destacar, 

conforme Hall e Taylor (2003, p. 207), que “[...] o institucionalismo sociológico surgiu no 

quadro da teoria das organizações [...]”, o que, por sua vez, despertaria interesse de 

pesquisadores da ciência política. Nesse momento, observamos a possibilidade de um diálogo 

mais intenso e aproximativo entre ação social e o cultural seguindo a definição de Weber 

(1991) e as situando na perspectiva analítica da cultura política. Para Weber (1991),  

 

 

A ação social [...] um comportamento humano (tanto faz tratar-se de um fazer 

externo ou interno, de omitir ou permitir) sempre e na medida em que o agente ou os 

agentes o relacionem com um sentido subjetivo [...] e o seu caráter social emerge 

quando o seu sentido visado se relaciona com os comportamentos de outros. Não se 

trata, é claro, de um sentido objetivamente correto e sim subjetivamente visado. 

(WEBER, 1991, p. 3). 

 

 

Notamos que Weber (1991) dá ênfase ao aspecto relacional, postura que também é 

assumida por Bourdieu (2013), para a compreensão do comportamento humano. Por extensão, 

e nos valendo desse intento, podemos pensar que a ação política dos agentes em relação aos 

outros é a matéria-prima para observarmos os tipos de comportamento político dos indígenas 

e dos especialistas do Estado. Nesse viés metodológico, a ação política dos agentes é 

preponderante em relação às instituições, e fica patente, nesse caso, que as análises recaem 

sobre os agentes e não sobre o grupo.  

Objetivando consolidar sua reflexão sobre ação social, Weber (2006, p.41) classifica 

essa ação em quatro tipos, a saber: racional em relação a fins, fundamentada na expectativa do 

agente (condições ou meios) em relação ao comportamento de outro agente; crenças no valor 

absoluto mensurado por um tipo de padrão; questões de ordem afetiva; e, por fim, tradição 

advinda de uma longa prática. Essa classificação permite-nos, aliada à perspectiva da cultura 
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política, compreender aspectos culturais e políticos envolvendo indígenas e instituições 

públicas; a movimentação das peças no campo político nos possibilita aferir as relações entre 

indígenas e Estado.    

Ao aprofundarmos nossa análise sobre a relação política entre o poder público e os 

Sateré-Mawé, seguimos o preceito de que há um campo no qual as forças políticas se armam 

de instrumentos persuasivos e impositivos, que se configuram em “violência simbólica” 

(BOURDIEU, 2011, p. 63-69). Essa violência está relacionada diretamente à dominação e, 

por extensão, à sua legitimação (WEBER, 1991, p.41). Para fazer frente às demandas públicas 

postas na arena política, vislumbramos em compreender as facetas do jogo, observando que 

há em cena uma simbiose entre cultura política e estrutura política na relação entre indígena e 

Estado. 

A estrutura dos sistemas políticos, na concepção de Almond e Powell (1972), assenta-

se em dois aspectos que podem diferenciar-se, a saber: um se relaciona à questão da extensão, 

o que implica um quadro de especialização de papéis políticos, formando estruturas e 

subsistemas, e outro à interdependência e/ou subordinação mútua dos papéis, que formam 

estruturas e subsistemas. O posicionamento dos autores em relação à questão da estrutura 

política enquadra-se em uma perspectiva sistêmica, em que a ênfase é dada aos papéis 

políticos, mais especificamente, aos papéis especializados, pré-requisitos para a formação da 

estrutura. A proposta dos autores, por sua vez, nos possibilita observar que no interior desse 

sistema constroem-se outros sistemas, classificados pelos autores como subsistemas.  

Um terceiro aspecto, salientado por Almond e Powell (1972), é que haveria um único 

sistema político, articulado a partir da especialização e que manteria a interdependência entre 

as estruturas e os subsistemas. Em relação à questão da subordinação e da hierarquia entre a 

estrutura e os subsistemas os autores destacam que: 

 

 

Um terceiro e importante passo no desenvolvimento dos sistemas políticos é o 

aparecimento de uma estrutura política especializada dentro da estrutura maior: o 

desenvolvimento de subsistemas, tais como partidos políticos, grupos de pressão e 

meios de comunicação de massa, para lidar com as demandas de propostas políticas. 

Refiro-me tanto à diferenciação quanto à interdependência de papéis, uma vez que 

no sistema democrático os elementos da estrutura menor tendem a ser não somente 

especializados, mas também relativamente independentes da elite e da burocracia 

governamental. (ALMOND; POWELL, 1972, p. 35). 

 

 

A proposta dos autores, em parte, cria uma espécie de “alinhamento dos planetas ao 
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sistema solar”, ao evidenciar que as estruturas menores, os subsistemas, se mantêm em 

subordinação e em vinculação a uma hierarquia. Esse esquema analítico não permite 

pensarmos em estruturas macros a serem formadas por sistemas especializados, interagindo 

com outros de forma autônoma e independente. Isso não significa que as macroestruturas não 

interajam entre si. Fazemos essa observação por defendermos a ideia de que, na relação entre 

indígena e Estado, fica patente que estamos diante de duas, a princípio, macroestrutura. 

Observamos, por outro lado, que a ideia de estrutura segmentada, na perspectiva da cultura 

política, como sendo única e dividida em subsistemas especializados empobrece a análise na 

medida em que defendemos a ideia de que não há um único vetor cultural, mas sim, vários. 

Ressaltamos, tendo por base a relação entre indígenas e Estado que não há uma única cultura 

política.    

Esse procedimento de análise é uma mescla que nos aproxima do pensamento 

bourdianiano e weberiano. Para Bourdieu, conforme destaca Thiry-Cherques (2006, p. 31), a 

estrutura política, que é um campo dentre outros campos, é delimitada por valores ou pela 

forma de capital que lhes dão sustentação, permitindo-nos asseverar que os valores e o capital 

fomentam a dinamicidade da estrutura.  Esses valores sofrem variações no tempo e no espaço, 

todavia, sem perder seu princípio, que a nosso ver é o ponto central de nossa perspectiva 

analítica, ou seja, pensamos, como já havíamos dito antes, seguindo Bartolomé (2000), que 

sendo a cultura resistente, os valores que advém da mesma que para muitos poderiam ter 

desaparecido, ainda conservam seu poder, estejam os agentes conscientes ou não na 

orientação da prática política.  

Portanto, somos cientes dos impactos gerados pelo processo de modernização, o que 

para uns, como Inglehart e Welzel (2009), ocasionaram mudança cultural, subentendida como 

mudança de valores, mudanças essas vinculadas diretamente com a questão geracional. Esse 

impacto, a nosso ver, é de natureza sistêmica. Há uma necessidade imperiosa que provoca 

essa mudança; identificar a estrutura subjacente dessa transformação é primordial, bem como 

compreender o campo político de negociação para essa mudança estrutural se torna 

imprescindível.   
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2.3 Estratégias de reprodução e comportamento político 

 

 

Compreender a relação entre indígenas e Estado no campo da ciência política é 

pertinente. Para efeito de análise no campo dessa ciência, situamos a problemática na 

perspectiva de que existem campos políticos que não estão desconexos de outros campos, 

como por exemplo, o econômico, o educacional e o religioso. O campo político se situa e está 

articulado de forma sistêmica a duas macroestruturas que ordenam as linhas de ação e de 

pensamento, a saber, a estrutura estatal, que comporta diversos outros campos e a estrutura 

indígena, que também agrega diversos campos. Os campos interagem com outros campos 

situados em outras estruturas. Como dissemos anteriormente, os campos e as estruturas se 

dinamizam estruturalmente. 

Nessa relação, e a partir do campo político, se movem os agentes. Essa mobilidade é 

acompanhada de diversos mecanismos institucionais, estratégias individuais e coletivas. Esses 

mecanismos e as estratégias relacionam-se diretamente com a questão da ação política. Em 

um sentido sociológico definido por Weber (1999, p.03) que define ação como “[...] um 

comportamento humano [...] sempre que e na medida em que o agente ou agentes o 

relacionem com um sentido subjetivo.”, nos permite, nesse contexto, pensar a ação política.  

Avançando em sua proposta sociológica em articular ação com o campo social, o 

sentido subjetivo destacado por Weber (1999) para a questão da ação, e o sentido visado 

explicitado para definir ação social nos auxilia na reflexão sobre o campo político no qual se 

movem os indígenas e os agentes públicos. O segundo conceito, o de ação social, vincula-se 

diretamente com a questão da racionalidade, está articulada diretamente com os fins e com os 

valores, que pautam o comportamento dos agentes. Em consonância com isso, para Bourdieu, 

a ação dos agentes no campo social se fundamenta na questão do habitus que se relaciona 

diretamente com a questão da estrutura. As estruturas formatam o comportamento dos agentes 

tendo em vista que elas são “[...] estruturas sincrônicas e inconscientes, mas históricas.” 

(THYRI-CHERQUES, 2006, p.32).  

Para compreendermos as estratégias políticas enquanto sistema de reprodução em 

relação à questão indígena e sua relação com o Estado e a do Estado em relação aos 

indígenas, nos aproximamos muito mais da perspectiva de Bourdieu (2011 e 2013) do que 

daquelas formuladas por Weber (1999). Bourdieu (Ib idem), neste caso específico, relaciona a 

questão da estratégia à reprodução: 

 



36 
 

 

 

[…] la noción de estratégia, tal como la he empleado, tenia como primeira virtud 

notar las coaciones estruturales que pesan sobre los agentes contra ciertas formas 

de individualismo metodológico y a la vez la posibilidad de respustas activas a esa 

coacciónes (contra cierta visión mecanicista, propia del estruturalismo) [...] yo 

utilizava ese concepto para designar los conjuntos de acciones ordenadas en 

procura de objetivos a más o menos largo plazo, y no necesariamente planteado 

como tales, que los miembros de un colectivo tal con la família producen. 

(BOURDIEU, 2011, p.34). 

 

 

Para fins de análise política destacamos a questão das coações estruturais, a questão 

das respostas ativas e a dos conjuntos de ações ordenadas. Quanto à primeira, devemos nos 

ater, pautando-nos e focando a atenção nas estratégias de reprodução para compreender os 

mecanismos estruturais da coacciones e, no que concerne a respuestas activas, entender como 

os agentes políticos legitimam essas respostas e se ela é fruto de um processo racional ou uma 

resposta inconsciente em relação aos fins e/ou aos valores (Weber, 1999). Todavia, como 

observa Bourdieu (2011, p. 32). “Las estratégias de reproducción tienen por princípio, non 

una intención consciente y racional, sino las disposiciones del habitus que espontáneamente 

tiende a reproducir las condiciones de su propia producción.”.  

Ainda sobre a estratégia de reprodução, Bourdieu (2011, p.31-50) destaca “[...] las 

grandes clases de estratégia de reproducción [...]” que se estabelecem a partir da disposição, 

a saber: 

 

 

a) estratégia sucessória, garante a transmissão do patrimônio material para gerações; 

b) estratégia educacional, dentre elas a estratégia escolar da família ou dos filhos 

escolarizados são de inversão a longo prazo;  

c) estratégia de inversão econômica visa garantir a perpetuação ou aumentar o capital 

em suas diferentes formas;  

d) estratégia de reprodução simbólica, todas as ações destinadas à conservação e para 

o aumento do capital de reconhecimento.  

 

 

Destacamos que a estratégia de reprodução não é uma intenção consciente e racional, 

senão a disposição do habitus que, espontaneamente, tende a reproduzir as condições de sua 

própria reprodução.  
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As estratégias pontuadas por Bourdieu (2011) nos permitem observar as nuanças que 

movem a relação entre o indígena e o Estado, mais especificamente, a relação entre o poder 

público e os Sateré-Mawé, tendo em vista que, tanto um segmento quanto o outro, tendem a 

criar e a desenvolver estratégias de reprodução. Essas estratégias configurariam o habitus, 

bem como a disposição em não aceitar as demandas articuladas. Todavia, essa disposição não 

exclui o conceito de habitus, pois consideramos que tanto os agentes do Estado quanto os 

agentes indígenas montam sua estratégia visando a imposição de habitus.  

A luta dos agentes para impor seu ponto de vista e consolidar seu habitus se 

materializa em relação a diversos mecanismos institucionalizados de controle e de difusão de 

valores, tais como: o mercado econômico, mercado escolar, mercado matrimonial 

(BOURDIEU, 2011, p.39). Os mecanismos consolidados demarcam a cultura política em sua 

especificidade e essa se pauta, conforme apresentam Almond e Powell (1972, p. 178-182), em 

tipos de cultura política, a saber, assentadas na questão da cognição, da afetividade e do 

aspecto valorativo.  

Esses princípios, enquanto estratégias de reprodução, com o fito de manutenção do 

controle, encontram no mercado escolar, vinculado a esse o campo político, o elemento 

dinamizador dessa reprodução, como assinala Bourdieu (2011, p.43) que, “El conjunto de las 

instituciones estatales – entre las cuales la más importante deben dedicarse a un trabajo de 

continua creación de las relaciones sociales, reducidas a relaciones personales.”. Dessa 

citação, ressaltamos a questão da contínua “creación de las relaciones sociales”, pois o 

aspecto da dinamicidade em torno das instituições deve ser observado para compreendermos 

os aspectos cognitivos presentes na ação política, o grau de compromisso afetivo que os 

agentes destinam em favor do projeto institucional e por fim, a criação de parâmetros 

valorativos pelos agentes. 

Os comportamentos e as atitudes políticas dos agentes tornam-se pertinentes para 

compreendermos as estruturas políticas e essas são delineadas e demarcadas pelos objetivos e 

os interesses colocados pelos indivíduos e pelos grupos.  Dentre outros fatos é pertinente 

observar que o comportamento dos agentes, em seu processo relacional, é objeto privilegiado 

para analisar o panorama geral e específico do campo político. Esse campo, na perspectiva da 

presente análise, pode ser compreendido na medida em que possamos considerar as suas 

particularidades históricas em relação ao fenômeno em foco.  

Ao colocarmos em um contexto histórico específico a relação entre o Estado e os 

indígenas, abrimos a possibilidade de identificar as evidências para conhecer a realidade em 

um contexto histórico. Para tanto, o princípio do que deve ser é posto como marco orientador 
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a ser perseguido para se alcançar o conhecimento sobre essa relação política. Esse princípio  

contrapõe-se ao postulado do conhecimento baseado no que é a relação (WEBER, 2006).  

Ao colocarmos esse princípio do que deve ser como ponto para se objetivar o  

conhecimento com o intuito de coligir e apreciar a relação entre indígenas e poder público, o 

nosso objetivo é pôr em evidência a estrutura política dessa relação. Ressaltamos, todavia, o 

que havíamos dito anteriormente, que devemos colocar em perspectiva que nessa estrutura há 

duas cosmologias políticas estruturantes que reestruturam a ação política, visto que o contato 

entre indígena e não indígena colocou frente a frente visões de mundo diferentes e, ao mesmo 

tempo, promoveu a reestruturação e a redefinição de valores e habitus entre esses dois 

segmentos (WEBER, 1991; BOURDIEU, 2011). 

A relação entre valor no sentido weberiano e habitus no sentido definido por 

Bourdieu, já destacados, não podem ser desconsiderados para que possamos apreender a 

estrutura política da relação entre os indígenas e o Estado, ambos se articulam com a questão 

da cultura e, em vista disso, observamos que a imposição de valores e de habitus ocidentais 

direcionados aos indígenas criaram novos parâmetros de análise e reflexão. Se levarmos em 

consideração os efeitos e os desdobramentos dessa ação em seus fins políticos e tendo por 

base o objetivo relacionado à questão cultural, é possível observar que os valores e os habitus 

indígenas se mantêm e são utilizados para fazerem frente à ação da política estatal de controle 

e de integração dos indígenas a um plano político de cunho universalista.   

Os referenciais conceituais de valor e habitus, relacionados aos fins que eles se 

propõem, permitem-nos compreender as bases cognitivas da ação política e a racionalidade 

dessa ação, permitindo compreender a estrutura política da relação entre indígena e o Estado. 

Portanto, identificar a linha de pensamento que orienta essa relação e adentrar nos aspectos 

culturais que organizam, proporciona compreendermos o sentido e o significado das ações 

políticas e nos serve ainda de parâmetro para as análises do comportamento e das atitudes.    

O Estado se define pelo monopólio da violência física legítima (WEBER, 1999, p.525) 

e pela violência simbólica (BOURDIEU, 2013, p. 65). Essas violências são estruturadas pelo 

campo político estatal que concentra “diferentes tipos de capital”, aquilo que Bourdieu 

(2011a, p.99) denomina “metacapital”. Logo, a economia do terror, segundo Taussing (1993), 

mantida, sustentada e criada pelo Estado desde o período colonial em relação aos indígenas 

não pode ser vista como algo extemporâneo, por mais que Souza Lima (1995) veja a ação do 

Estado como extemporânea. Ao contrário disso, devemos observar que certos preceitos 

estruturantes que visam estruturar a relação ainda permeiam a política econômica do terror 

entre indígenas e Estado.  
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A ideia de civilização como um dos elementos da estrutura política do Estado continua 

a orientar as ações públicas e isso implica em percebermos que a ideia de que os indígenas 

precisam incorporar os desígnios civilizacionais em seus projetos políticos ainda está em 

voga. A inclusão da diferença, neutralizando e controlando essa diferença a partir da 

imposição geradora do consenso, visa emplacar um comportamento determinado de massa. 

Esse comportamento, segundo Weber (2011, p. 203), significa que: 

 

 

Hablaremos de ‘comportamiento determinado por la masa’ en estos  casos en que el 

comportamiento de los indivíduos, es influído por el mero hecho de que también 

otros indivíduos, que particpan de la situación, se comportan de un modo 

determinado. (WEBER, 2011, p. 203). 

 

 

Os mecanismos institucionais adotados, dentre eles, neste caso, o mercado escolar e o 

mercado da representação, são as vias de canalização das estratégias políticas usadas pelo 

Estado para atingir seus objetivos estruturantes. Nesse projeto, os agentes que emplacam as 

ações simbólicas não deixam de ter o que Bourdieu (2013, p. 95) classifica como “espírito de 

Estado”, pois, segundo ele: 

 

 

É no domínio da produção simbólica que particularmente se faz sentir a influência 

do Estado: as administrações públicas e seus representantes são grandes produtores 

de ‘problemas sociais’ que a ciência social frequentemente apenas ratifica, 

retornando-os por sua conta como problemas sociológicos [...].     

 

 

Portanto, concluiu Bourdieu (2013, p. 95), “Mas a melhor prova do fato de que o 

pensamento do pensador funcionário é atravessado inteiramente pela representação oficial do 

oficial é, sem dúvida, a sedução exercida pelas representações do Estado [...].”. 

Essa particularidade do Estado, que é ressaltada tanto por Bourdieu (2004, 2011 e 

2013) como por Weber (2006), nos permite observar que a ação política, envolvendo os 

indígenas e o Estado, é demarcada pela relação no campo político, o que  implica pensarmos 

que essa especificidade, no caso do Sateré-Mawé, não pode ser caracterizada como um ponto 

ou um marco exclusivo e particular dentre as várias relações que o Estado mantém com 

diversos povos indígenas no território nacional. Devemos observar, quando usamos como 

marco metodológico de análise política os aportes de Weber e Bourdieu, é que esses autores 
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ressaltam a necessidade de atentarmos para a particularidade histórica específica que molda a 

relação entre os agentes e as coletividades humanas, para compreendermos outras relações e, 

o que mais importa, é a compreensão da lógica que orienta as ações e como essas ações são 

estruturadas. (BOURDIEU, 2011).  

As similitudes e as diferenças da relação envolvendo o Estado e os povos indígenas em 

diversas regiões do Brasil, em seu marco estrutural da ação política e a influência que exercem 

sobre o comportamento dos agentes, sejam eles indígenas ou não-indígenas, não são unívocos, 

muito embora, em se tratando de política de Estado, o marco regulatório seja universal, 

universalizante, embora a aplicação e as características culturais no processo de implantação e 

de resistência aos marcos universais em termos de política pública seja padrão, em sua 

aplicabilidade, em diversos contextos, são tratadas diferentemente. Essa condução se 

fundamenta na lógica segundo a qual se busca apreender o sentido a partir das categorias fins 

e meios com o intuito de conhecer o significado almejado pelos agentes por meio de seus 

comportamentos políticos (WEBER, 2006).  

Quando se opera com a categoria de fins e meios tendemos a perceber a ação política 

dos agentes alicerçada em bases racionais, nas quais o agente da ação que opera em relação 

aos fins busca orientar-se pelos meios exclusivos que lhe servem de base para agir de acordo 

com seus interesses. Essa tradição é centrada na ação dos agentes em relação aos fins e aos 

meios em seu contexto relacional e racional (WEBER, 1991). Esse postulado nos permite a 

compreensão do fenômeno político na medida em que optamos, captam as ideias que estão ou 

podem estar na base do fim concreto da ação política. Objetivamos, assim, compreender as 

atitudes e comportamentos dos agentes e, para tanto, as observações e as análises da relação 

entre valores e fins nos auxiliam na interpretação do comportamento e da ação política 

envolvendo indígenas e Estado (WEBER, 2006). Ressaltamos que, tanto os valores quanto os 

fins que são almejados pelos agentes, assentam-se em suas bases culturais que, por sua vez, 

servem como uma espécie de bússula na orientação e condução da ação pelo agente. Nesse 

sentido, conforme assinala Weber (2006, p. 65):  

 

 

El concepto de cultura es un concepto de valor. La realidad empírica es para 

nosotros ‘cultura’ en cuanto la relacionamos con ideas de valor, abarca aquellos 

elementos de la realidad que mediante esa relación se vuelven significativos para 

nosotros, y selo esos. 
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Esses procedimentos analíticos são pertinentes para “[...] apreender as estruturas e o 

mecanismos que, ainda que por razões diferentes, escapam tanto ao olhar nativo quanto ao 

olhar estrangeiro [...]” (BOURDIEU, 2013, p.15). Essa linha de raciocínio encontra nas 

atitudes e nos comportamentos dos agentes, a matéria-prima de análise para interpretarmos as 

lógicas imanentes da e na relação entre indígenas e Estado, em consequência dos vários 

processos políticos nos quais estão envolvidos esses dois segmentos em decorrência das ações 

públicas. 

Nesse sentido, o comportamento deve também ser observado em uma estrutura 

política. Em se tratando da relação entre os Sateré-Mawé e o poder público, objeto de nossa 

análise, essa estrutura passa, necessariamente, pela leitura que se possa fazer do 

comportamento e das atitudes políticas que os agentes públicos têm em relação aos indígenas 

quando procuram emplacar ações públicas e, por sua vez, do comportamento e das atitudes 

dos Sateré-Mawé frente às instituições públicas por ocasião da implantação e 

desenvolvimento dessas ações. 

Considerando o monopólio do capital que o Estado detém e os fins que ele busca 

alcançar pela forma impositiva, para emplacar a dominação, seja pelo uso da violência física 

ou pelo uso da violência simbólica, observamos que o Estado visa alcançar o consenso. Esse 

consenso, segundo Weber (2006, p. 204) pode ser entendido como: 

 

 

Por ‘consenso’ entendemos el hecho de que un actuar orientado según expectativas 

del comportamiento de otra persona tenga, a causa de ello, una chance 

empíricamente ‘valida’ de ver cumplidas esas expectativas, precisamente porque 

subsiste objetivamente la probabilidad de que estos otros traten esas expectativas, a 

pesar de la inexistencia de un pacto, como ‘validas’ y provistas de sentido para su 

conducta. Los motivos por los cuales pueda esperarse esta conducta onde parte de 

los otros carecen conceptualmente de importancia. El conjunto de acciones en 

comunidad que hacen determinadas por la orientación según tales changes ‘de 

consenso’ debe denominarse ‘actuar por consenso […]. 

 

 

Enfim, em relação ao postulado weberiano sobre o consenso, observamos que quando 

consumado, constitui a máxima almejada e perseguida pelo Estado. A ação orientada 

orquestrada pelo poder público gera expectativa em relação ao comportamento dos agentes. 

Quando essa ação se torna efetiva indica que os mecanismos institucionais, sejam eles das 

instituições criadas pelo Estado, sejam, ainda, pelas instituições criadas pelos indígenas que 

passam a aderir à linha política estatal, cumpriram seus papéis. Destacamos, também, que as 

estratégias adotadas pelas instituições causaram efeitos na medida em que essas estabeleceram 



42 
 

 

aquilo que Weber classifica como “actuar por consenso”.   

Por fim, com base no exposto, definimos nosso marco teórico centrando-nos no 

paradigma comportamentalista, mais especificamente, a linha que tende a analisar o fenômeno 

político pautando-se na cultura política, por nos permitir centrar nossa atenção em aspectos 

inerentes à questão da cultura, conforme destacado por Almond e Verba (1992). Em 

consonância com essa premissa, objetivamos, ainda, a partir da noção de campo de Pierre 

Bourdieu (1987), analisar aspectos concernentes ao campo de poder e, por extensão, a questão 

da legitimação e as estratégias adotadas pelos agentes em relação às instituições e a outros 

agentes.  

A estrutura política que tendemos a pensar para as análises decorrentes da relação 

entre os indígenas e o Estado evidencia a necessidade de adotarmos o conceito de cultura, 

conforme define Weber (2006), para compreendermos questões relativas aos fins e aos valores 

que moldam o comportamento e a atitude dos agentes, visando, dessa forma, compreender o 

sentido e o significado da ação cognitiva.  

A partir dos postulados do quadro teórico utilizados para este trabalho, conjectura-se a 

pertinência para refletir a dinâmica política dentro de um determinado marco histórico da 

relação entre indígenas e Estado, bem como refletir as ações dos jesuítas e do estado 

português na região do Madeira-Tapajós. Ressaltamos, no entanto, que não pretendemos 

esmiuçar a história da política indigenista no Brasil, a ação política dos jesuítas e a relação da 

Província com os indígenas da referida região. Buscamos, contudo, demonstrar de forma 

sucinta, como as ações políticas do Estado e dos jesuítas, na relação com os indígenas, criaram 

bases estruturantes que permitiram a interpenetração de um no universo do outro. Tendo isso 

em vista é o que procuraremos expor no próximo capítulo.  
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3 A política indigenista no Brasil e a territorialização jesuítica no Madeira-Tapajós 

 

 

3.1 Ação indigenista do Estado português no período colonial 

 

 

A relação política entre a Coroa portuguesa e a indígena no Brasil até meados do 

século XVIII orientou-se pela ideia de assimilação e integração dos índios à cultura 

ocidental
18

. Essa relação pautou-se em diversos processos, esboçados de forma preliminar 

pela ação missionária dos jesuítas e pelo Estado português em meados do século XVI. A 

aplicação dos preceitos assimilacionistas influenciou diretamente no comportamento e na 

atitude dos indígenas na sua relação com os não índios, centrada na mediação cultural, 

conforme descreve Paula Montero (2006). 

O Projeto político do Estado português em deliberar a ação missionária jesuítica, 

conforme destaca Franzen (2005), visou, entre outras coisas, expandir e consolidar o território 

português na América do Sul e obter informações mais detalhadas sobre a população indígena 

e sobre as diversas regiões do Brasil. Ao objetivar essas linhas políticas, o Estado português 

transformou a ação missionária dos jesuítas em instrumento de expansão e consolidação do 

projeto político de colonização do Brasil.  

Esses três pontos colocados em perspectiva nos oferecem parâmetros para pensar, não 

de forma isolada uma das outras, porém interligadas, os interesses e os empreendimentos 

estatais e os religiosos em determinada situação e em determinado contexto histórico, 

previamente delimitado e datado, para analisar o campo, estruturas e a economia de bens 

simbólicos (BOURDIEU, 2013), gerados pela relação entre a Igreja Católica e os indígenas 

entre o século XVI a meados do século XVIII. 

Os jesuítas desembarcaram no Brasil em 1549, atendendo ao convite do governador 

Tomé de Sousa, primeiro Governador Geral do Brasil, nomeado por D. João III. O convite 

atendia a certas necessidades básicas: cristianizar os indígenas e os incorporar aos desígnios 

da civilização ocidental; difundir, propagar os valores e a moral religiosa aos colonos.  

Os jesuítas instalaram-se no início em Salvador, sede do governo português no Brasil, 

depois no Rio de Janeiro e em São Vicente, dois anos após a sua chegada em Olinda, e, em 

1554, fundam o colégio São Paulo, que é elevado à categoria de vila em 1560. A fundação do 

                                                             
18

 Observamos que, a partir da Constituição da República Federativa de 1988, houve uma reestruturação dos 

processos integracionistas, nota-se que os capítulos 105, 231 e 232 da CFRB-1988 expressam essa tendência em 

decorrência de sua amplitude terminológica, deixando margem para diversos pontos e interpretações.  
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colégio projeta a presença jesuíta em direção ao sertão sul. O apoio da Coroa à ação 

missionária dos jesuítas em sua vertente portuguesa favoreceu a expansão do território 

português de norte a sul da América do Sul com a criação da vila de São Paulo em direção ao 

oeste. A ação missionária, em seu processo de expansão territorial em direção ao sertão, em 

um segundo momento, e contornando o litoral em um primeiro momento, é marcada por ações 

persuasivas, agregadoras, desagregadoras, conflituosas, principalmente com os colonos e 

mercadores escravagistas, e por fim, com o próprio Estado português. A ação missionária 

jesuíta no período colonial perdurou por 210 anos até a sua expulsão do Brasil em 1776. 

Com o apoio da Coroa, e partindo das primeiras povoações portuguesas fundadas no 

Brasil em meados do século XVI, iniciam-se incursões jesuíticas ao sul e ao norte do Brasil 

pelo litoral. Essas incursões objetivaram a formação de missões, que teriam como função 

estratégica a delimitação do território jesuíta e fortalecer posteriormente, com a criação de 

vilas e cidades, a economia da Coroa, e ao mesmo tempo se constituir em referência para a 

disseminação da cultura ocidental, principalmente entre os indígenas e, por fim, consolidar a 

fé católica cristã. 

A Coroa portuguesa via na ação missionária, a partir da instalação das missões, uma 

nova possibilidade de incrementar a colonização no Brasil, tendo em vista o fracasso político 

das capitanias hereditárias em garantir o território e desenvolver economicamente a colônia. 

Os missionários tornaram-se para a Coroa interlocutores privilegiados na relação entre os 

indígenas e o Estado português. Todavia, a expansão jesuítica, a partir da instalação das 

missões, conforme salienta Franzen (2005), ao destacar a expansão dos jesuítas pelo litoral 

sul, observa que a ação missionária não logrou o êxito desejado, porém favoreceu a 

aproximação entre os indígenas e a Companhia de Jesus, e possibilitou maiores 

conhecimentos a respeito da população nativa colocando em lados opostos os interesses dos 

jesuítas e os dos colonos que disputavam o monopólio da mão-de-obra indígena. Em relação a 

isso, afirma Franzen, “As missões, se não chegaram, naquele momento, a se constituir em 

povoados, não deixaram de ser importantes contatos com a população indígena, além de 

oferecerem conhecimentos sobre a região, mais tarde povoada pelos portugueses.” (2005, 

p.12). 

A instalação e a consolidação de vilas e cidades no século XVI, localizadas 

principalmente nas regiões sul e nordeste do Brasil, esboçam e redefinem o processo de 

ocupação territorial português. A criação e consolidação de vilas e cidades, nesse período, 

podem ser vistas a partir de dois fatores, a saber: a incorporação de indígenas à dinâmica 

social e política à neófita rede urbana que se estabelecia no Brasil, e os trabalhos sistemáticos 
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dos jesuítas em arregimentar indígenas, deslocando-os de suas aldeias para as vilas e cidades.  

A nucleação de pessoas favoreceu o estabelecimento de vilas e cidades, e trouxe 

consigo os problemas relacionados à escassez de alimento e às epidemias que assolaram 

principalmente a população indígena. Em relação a isso, conforme assevera Linhares (1995) 

ao analisar a produção de alimentos no período colonial, 

 

 

Parece evidente que a lavoura de alimentos na Colônia enfrentou dificuldades e foi 

socialmente desfavorecida desde os primeiros decênios. Na Bahia chegou mesmo a 

entrar em colapso, em virtude das epidemias de 1560 - 1563, que dizimaram a 

população indígena local, produtora de alimentos, a qual é apresentada por Stuart 

Schwartz como a primeira tentativa jesuítica/portuguesa de implantar um 

campesinato local na Colônia exportadora de açúcar. (LINHARES, 1995, p.03).   

 

 

Além dos problemas de abastecimento e de epidemias que assolavam os nascentes 

núcleos urbanos portugueses, a Coroa portuguesa se via às voltas com a invasão francesa e 

holandesa em seus domínios em meados do século XVI, e em conflitos com os índios Caetés. 

Esse episódio deflagrou perseguição aos índios pela Coroa portuguesa, o que favoreceu o 

estabelecimento de aliança entre índios e franceses contra os portugueses (MOTT, 2006). Em 

outras regiões, como as de Pernambuco, Maranhão e Ceará, a resistência indígena em não 

aceitar a fé cristã, a luta contra os portugueses a favor dos holandeses e franceses criavam 

obstáculos para a consolidação do projeto colonial, apesar do empenho dos jesuítas em 

dissuadir os indígenas a deixarem suas práticas antropofágicas e poligâmicas, eventos por 

diversas vezes descritos e narrados pelos jesuítas e cronistas.    

Não resta dúvida de que no período colonial, século XVI, a saga jesuítica em 

catequizar os indígenas e a consolidação das vilas e cidades no litoral brasileiro, os 

empreendimentos militares portugueses na luta contra os holandeses e franceses e as 

“entradas” organizadas pelo Estado colonial na tentativa de minar a resistência indígena no 

litoral nordeste garantiu e definiu o território brasileiro de norte a sul do litoral no que ele é 

hoje. No século seguinte, os empreendimentos estatais e religiosos em regime de colaboração 

com a Igreja, visando a expansão da fronteira para o sertão, a construção de informação sobre 

a gente dessa região, e posteriormente, a incorporação da população indígena à economia 

colonial, serão postos em prática no século XVII.  

Conforme destaca Maria Regina Prosperi Meyer (2014) a fundação de cidades é 

dinamizada no século XVII. O número de vilas aumenta de forma substancial em relação ao 
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século anterior, registra-se o número de 38 novas vilas e cidades, alcançando a rede urbana 

brasileira em fins do século XVII, que possuía aproximadamente 60 núcleos. Juntamente com 

a expansão urbana, expandem-se as fronteiras para o sertão, visando estender e delimitar as 

fronteiras da colônia portuguesa e, ao mesmo tempo, objetivava-se identificar e conhecer a 

população indígena do sertão.  

Ao procurar consolidar os empreendimentos coloniais, a Coroa portuguesa, em 1615, 

promove a viagem de caráter militar de Pedro Teixeira com o objetivo de tomar posse do 

sertão amazônico. Em 12 de janeiro de 1616 é fundado o Forte do Presépio, que dará origem à 

cidade de Belém, no atual estado do Pará. Cidade estratégica para consolidar a presença 

portuguesa no sertão da Amazônia. A fundação do Forte Presépio e posteriormente o Forte da 

Barra, em 1669, que dará origem à cidade de Manaus, é um indicativo da política de expansão 

lusa, que ocorrerá no século XVIII, para a região Amazônica. Fica patente que, em um 

primeiro momento, a região não se tornou prioritária para a ação colonial portuguesa, sendo 

que poucos e ínfimos recursos humanos e financeiros foram aplicados com o objetivo de 

assegurar o território. Essa postura assenta-se em virtude da efervescência política que ocorria 

em outras regiões do Brasil; rebeliões indígenas e as invasões holandesas e francesas em 

várias capitanias, principalmente aquelas localizadas no nordeste, guerras tribais no sul, 

exigiam esforço e empenho da Coroa portuguesa em mediar e gerenciar esses problemas 

(FRANZEN, 2005; ARAÚJO, 2007).  

Em suma, os avanços da Coroa portuguesa e da ação missionária para o sertão, e a 

fundação de vilas e cidades no século XVII, serão acompanhados pela expansão econômica e 

o estabelecimento do latifúndio proporcionado pela criação de gado (LINHARES, 1995) e o 

incremento da monocultura, principalmente em regiões litorâneas. Essa política de intensificar 

a presença lusa traz como consequência o acirramento entre índios e colonos, disputa pelo 

monopólio da mão-de-obra indígena entre colonos e missionários. Apesar de defenderem os 

índios frente às arbitrariedades dos colonos, conforme é destacado em diversos trabalhos, isso 

não significou que os jesuítas eram contrários à ação colonizadora do Estado português. Pelo 

contrário, conforme destaca Araújo (2007), os missionários “[...] consideravam nocivo o 

avanço da colonização [...]” nos moldes como eram realizados (ARAÚJO, 2007, p. 20-21). O 

quadro sócio-político do século XVII exigirá do Estado português um papel mais atuante e 

disciplinador sobre os rumos que deveria tomar a colônia, visto que: 
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[...] o Brasil, diante da retração da importância econômica das possessões 

portuguesas no Oriente, tornou-se a partir da segunda metade do século XVII parte 

importante dos interesses da Coroa, principalmente, quanto à intensificação da 

exploração das terras. (ARAÚJO, 2007, p.11-12). 

 

 

As mudanças estruturais que ocorriam na Europa e os conflitos com a Coroa 

espanhola em fins do século XVII,  que se estenderam até 1750 quando foi firmado o Tratado 

de Madri, constituiu-se em um marco político importante por definir os limites das fronteiras 

regionais, pelos “[...] critérios de fronteiras naturais [...]” (WEHLING, 2009; RESENDE, 

2006, p.02). Nesse mesmo decênio ascende ao poder na corte de Portugal Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Durante o tempo em que ficou no comando da 

administração estatal portuguesa, na qual permaneceu por 22 anos, Pombal promoveu e 

estabeleceu uma série de mudanças na relação entre a Metrópole e as colônias portuguesas, 

visando dinamizar a administração de Portugal, sendo que, para isso, criou diversos princípios 

normativos
19

.  

A política pombalina, assim como ficou conhecida no período, constituiu-se em um 

marco histórico para o Brasil. Nesse período criaram-se parâmetros legais para regular a 

relação do Estado português com os indígenas, transformando-os em súditos. Estabeleceu-se 

os procedimentos que deveriam ser adotados na relação comercial entre a colônia e 

Metrópole. Também estabeleceu e determinou o uso da língua portuguesa como língua 

oficial, reconheceu o direito indígena à terra que passaria a ser administrada pelo Estado 

português, o que podemos caracterizar como tutela territorial e física dos indígenas, 

secularizou, ainda, o ensino público e retirou da Igreja Católica o poder temporal que detinha 

sobre os indígenas e, por fim, rompeu relações com os jesuítas ao expulsá-los do Brasil em 

1759. Tais medidas objetivavam “superar o atraso medieval de Portugal”, marcar também a 

transição de Estado patrimonial para um Estado político-administrativo (WEHLING, 2009, 

p.01)  

Analisando as abordagens sobre o Brasil colônia do século XVIII, observamos que a 

questão da fronteira, que se constituiu nos últimos dois séculos como problema, ganha nova 

dimensão com a penetração na Amazônia, a descoberta de ouro no Mato Grosso e Goiás, e a 

instalação da província de Rio Grande de São Pedro; a conquista e a ampliação do território 

exigiam determinadas posturas político-administrativas, dentre elas, mudanças na relação 

entre o Estado colonial e as populações indígenas.  Para tanto, em 1757, é editado pela Coroa 

                                                             
19

 Cf. IUS LUSITANIAE - Fontes Históricas do Direito Português. Base de dados. Disponível em: 

<http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/index.php>. Acesso em: 14 ago 2014. 
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portuguesa o Diretório dos Índios. Tal instrumento, do ponto de vista histórico, constitui-se 

em um importante instrumento para compreendemos o pensamento estatal em relação aos 

indígenas e aos impactos da política indigenista portuguesa sobre a população indígena.  

Vale destacar que ao longo dos séculos XVI e XVII, e meados do século XVIII, 

acreditava-se que a ação missionária junto a essa população capitaneada pela Coroa era uma 

garantia “[...] a conversão dos índios à fé estatal [...]” para tanto, havia a necessidade, 

conforme estabelecia o Diretório, em identificar e pôr em evidência hierárquica duas 

categorias de índio: “[...] os bárbaros e os civilizados.” (ARAÚJO, 2005, p. 15, 92).  

Enfim, essa categorização em consonância com o que estabelecia o Diretório não 

deixa dúvida de que a Coroa portuguesa reconhecia a legitimidade dos indígenas em 

defenderem seus territórios. Esse reconhecimento, por sua vez, legitimava de fato e de direito 

a declaração de guerra contra os infiéis, sendo esta um atributo legítimo daqueles que 

buscavam conquistar o território “descoberto” além-mar. Frente a esse contexto, podemos 

observar que havia, em um primeiro momento, um esforço político em transformar os índios 

guerreiros em súditos, locando-os na condição de cidadão do Estado português, mas um 

cidadão que precisava de “atenção especial”, ou seja, precisava ser tutelado. O Estado tinha de 

manter e ter o controle sobre eles e seus territórios. Apesar de trabalhar para integrá-los à 

comunhão colonial, a Coroa portuguesa mantinha firme o propósito de tratá-los como 

inimigos da Coroa. Em um segundo momento, ou seja, após terem se esgotado as tentativas 

em estabelecer acordos, não sem propósito, eram organizadas várias “Entradas” e 

estabelecidas diversas “Guerras Justas” contra os indígenas de norte a sul do Brasil.    

O fim da política indigenista pombalina não significou o fim da política colonial em 

relação aos indígenas, durante as quatro últimas décadas que antecederam o estabelecimento 

do regime imperial no Brasil. O Estado colonial português procurou de uma forma ou de outra 

impor aos indígenas os desígnios da sociedade ocidental. Essa política, no entanto, não se 

esgota com a instauração do império no Brasil, fato que será objeto de análise no capítulo 

seguinte. 

 

 

3.2 Os indígenas no império brasileiro 

 

 

Em síntese, com o advento do Império brasileiro em 1822, os rumos da relação entre 

os indígenas e o poder estatal ficou indefinido, em termos, até 1845. Durante esse período não 
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se produziu marco regulatório algum. Isso, todavia, não significou a ausência de diálogo em 

relação à questão indígena. Duas correntes políticas na definição do lugar do indígena na nova 

ordem institucional que se desenhavam na primeira constituinte imperial, polarizavam a 

questão que se centrava na definição do lugar, situação e condição de índio. De um lado, José 

Bonifácio de Andrada e Silva defendia que os princípios instituídos pelo Diretório pombalino, 

adaptados e ajustados à nossa realidade, poderiam ser admitidos pelo Estado imperial para 

orientar a relação com os indígenas; a proposta de José Bonifácio critica severamente as 

arbitrariedades dos colonos contras os indígenas, pois via na educação um forte aliado para 

fazer deles cidadão do Estado. (MONTEIRO, 2001).  

Esse posicionamento notabiliza-se por apontar que, defininda e regulamentanda a 

política de integração e a educação laica, constituía-se em instrumento privilegiado para a 

incorporação do índio como cidadão da nova nação que se desenhava; era uma espécie de 

civilização inclusiva, aos moldes do Diretório pombalino. Contrariando essa postura, Joaquim 

Gonçalves Ledo não cogitava a possibilidade da admissão dos indígenas à condição de 

cidadão, eles, em hipótese alguma, poderiam ter o direito de serem postos nessa condição em 

decorrência do seu estado de selvagem. Logo, os indígenas estariam além das fronteiras da 

civilização e, assim sendo, não haveria condições para que eles viessem a ser incorporados à 

nação brasileira, Trata-se, a nosso ver, de uma atitude que ao alocar os índios fora da 

possibilidade de atingir o grau de civilizado, se configura em uma forma de pensamento 

civilizador excludente.  (MONTEIRO, 2001).  

A questão da inclusão ou não de indígenas como cidadãos na constituição imperial, 

revela aspectos que nos permitem asseverar o quanto foi e é custoso, política e 

economicamente, para o Estado estabelecer e consolidar uma política indigenista. A 

pluralidade étnica, a criação de mecanismos institucionais de controle, a implantação de 

estratégias, como a educação, para um Estado que buscava definir-se político-

administrativamente, a questão indígena passou a ser o ponto de clivagem dessa definição: o 

Brasil seria uma nação que incorpora na sua gênese a matriz indígena, mantendo a diversidade 

ou uma nação que se forma com a negação dessa matriz (MONTEIRO, 2001). No caso de 

Gonçalves Ledo, fica claro que os índios, ao serem considerados cidadãos, abririam espaço 

para a intervenção militar caso eles se tornassem empecilho para o desenvolvimento 

econômico do Estado imperial brasileiro. Isso implica observarmos que a ausência de 

parâmetros institucionais deixaria margem para as arbitrariedades contra os indígenas, o que 

foi bem observado por Machado (2006), ao analisar a resistência dos indígenas no Rio de 
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Janeiro, em reivindicar e lutar pelo reconhecimento de suas terras e a condição de cidadão de 

brasileiro (MACHADO, 2006).  

A Constituição imperial de 1824 não contemplou a questão indígena. Isso não 

significa que ao ser sancionada de forma arbitrária por D. Pedro I, a questão indígena tenha 

ficado em um vazio. Observamos que o “silêncio”, conforme defende Machado (2006), não 

ocorreu. Ao não incluir a questão indígena no texto constitucional, o Estado imperial assumia 

a postura defendida por Gonçalves Ledo de que não via possibilidade de os índios tornarem-

se cidadãos, portanto, não eram cidadãos. Esse comportamento do Estado imperial em relação 

aos índios não deixou um vazio regulatório; os indígenas apoiavam-se nos Diretório do Índio 

para fundamentar suas reivindicações, conforme assegura Monteiro (2001) e Machado (2006). 

Ao não instituir um marco regulatório institucional, os parâmetros legais do período anterior 

mantiveram-se, só sendo superados parcialmente com o advento da edição do Decreto nº 426 

de 24 de julho de 1845, conhecido como Regulamento das Missões, cujos princípios se 

assentam na questão da “cathequese, e civlização dos índios”.  

O Decreto nº 426, em seu marco estrutural colocado em perspectiva comparativa ao 

incorporar as linhas mestras do Diretório dos Índios do período pombalino, indica que o 

Estado imperial assume os ônus do “campo da administração”, estabelecendo uma estrutura 

político-administrativa com o objetivo de manter o controle estatal de natureza militar sobre 

os índios. Isso fica explicito no art. 11 do referido Decreto, a saber, “Art. 11 – Enquanto 

servirem terão a graduação Honorária, o Diretor Geral de Brigadeiro, o Diretor de Aldêa de 

Tenente Coronel, e o Thesoureiro de Capitão, e usarão de uniforme, que se acha estabelecido 

para o Estado Maior do Exército.” (BRASIL, 1845). 

O controle estatal imperial, além do seu caráter militar, tinha como pano de fundo 

controlar e estabelecer o que Souza Lima (1995) chama “cerco de paz”, para explicar a 

montagem de uma estratégia que visava ampliar o controle sobre as fronteiras controlando os 

indígenas, principalmente aqueles que se encontravam no sertão. Portanto, fica patente que 

desde o período colonial até meados do século XIX, a questão indígena sempre foi vista como 

uma questão de Estado, portanto, de segurança nacional. 

O fim do período imperial brasileiro e a implantação da república no Brasil 

redesenharam uma nova dinâmica política entre o Estado e os indígenas, principalmente com 

a criação de instituições especializadas que conduziram e orientaram a política indigenista. A 

condução e a orientação dessa política serão destacadas no capítulo seguinte. 
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3.3 A política indigenista republicana brasileira 

 

 

O Estado republicano em seus primeiros decênios procurou consolidar o controle 

sobre os territórios e sobre os indígenas, desenvolvendo ações indigenistas e militares no 

processo de penetração, visando a integração dos sertões e a pacificação dos índios do sertão. 

Para atingir tais objetivos o governo republicano criou, em 1890, a Comissão construtora de 

linhas telegráficas de Cuiabá e Araguaia. Fez parte dessa Comissão o oficial Cândido Mariano 

Rondon, figura destaque durante e em todo esse processo de integração do sertão e 

pacificação dos índios (SÁ, 2009).  

Em 1907, Rondon foi nomeado chefe da Comissão construtora de linhas telegráficas 

estratégicas do Mato Grosso e Amazonas. Conforme destaca Luiza Vieira de Sá (2009, p. 17), 

essa foi a primeira Comissão a alcançar a região Amazônica. Os empreendimentos militares e 

indigenistas comandados por Rondon fez surgir um aparato institucional que seria 

responsável diretamente pelas ações de pacificação dos índios. Nesse contexto, é instituído 

pelo Decreto nº 8072, de 12 de junho de 1910 (BRASIL, 1910) o Serviço de Proteção aos 

Índios – SPI, o qual Rondon esteve à frente até 1930, sendo que posteriormente comandou o 

Conselho Nacional de Proteção aos Índios – CNPI em 1939. Esse órgão era responsável pela 

orientação e normatização da política indigenista do Estado. Ainda sobre a ação da Comissão 

na nascente República, Laura Antunes Maciel (2009, p. 174) observa que,  

 

 

[...] a ação militar desenvolvida pela Comissão Rondon, é o de ‘integrar’, pensado 

como ato de juntar, anexar, tornar parte de, aplicado aos processos de conquista de 

território. Desbravar e integrar sintetizam o projeto de conquista de territórios e 

cultura, sob a República, empreendido pela Comissão Rondon.  

 

 

Apesar de sua natureza militar a Comissão atuava no campo indigenista, na mediação 

entre o Estado e os índios, e tinha a incumbência de anunciar simbolicamente o desejo do 

Estado na celebração e manutenção da paz. Isto porque o poder estatal e suas várias vertentes 

administrativas observavam que a incorporação e assimilação dos indígenas, bem como a 

conquista do território, constituir-se-iam em uma tarefa extremante difícil, dada a experiência 

dos indígenas em resistir às investidas do Estado. Em vista disso, e concordando com a 

observação de Laura Antunes Maciel (1999, p. 35), que destaca que a Comissão Rondon, ao 

expandir e ordenar o território nacional, acumulou uma gama de experiência, o que lhe abre a 
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possibilidade para “[...] começar a reclamar para si uma competência no trato das questões 

indígenas, no reconhecimento geográfico e no inventário do potencial da região [...]”.  

Com o fim do SPI em 1967 e a criação da FUNAI, o governo republicano dá um novo 

tom na relação entre indígenas e o Estado brasileiro. Com base na Constituição de 1967 é 

aprovado em 19 de abril de 1973, o Estatuto do Índio. O Estado segue os princípios definidos 

na Resolução de nº 107 da OIT em 1957 (OIT, 1953), ambos os instrumentos definiam a 

condição de índio como uma fase transitória, cabendo ao Estado criar condições estruturais 

para promover a integração dos índios à condição de civilizado.  

O Estado brasileiro, em vista dessa perspectiva, amplia sua ação junto à população 

indígena que, segundo previa o Estatuto, encontrava-se sob o regime da tutela, pois 

legalmente era garantido o controle e o domínio do Estado sobre os índios e seus territórios. 

Os índios, por sua vez, viam na tutela uma forma de proteção perante os não-índios. 

Acionavam a instituição tutelar como uma forma de garantir apoio e material para as 

comunidades (OLIVEIRA, 1968). O Estado, por meio desse regime, procurava controlar os 

índios e estes, por sua vez, dissimulavam estarem tutelados. Em outros termos, como bem 

assevera Hector Bruit (1995), os índios dissimulavam seus comportamentos e atitudes ao 

passarem a ideia de que estavam vencidos. 

O processo de redemocratização do Brasil em 1985 fez surgir no cenário o movimento 

indígena organizado. Trata-se, a nosso ver, do processo de formalização em bases 

burocráticas do movimento indígena frente ao Estado. Apesar dessa formalização não ser 

extensiva a todos os povos, consideramos que esse fenômeno, com o tempo, criou as bases 

políticas para o Estado manter o controle sobre a política indígena e se tornar catalisador da 

sua política indigenista. Os impactos desse fenômeno na vida dos povos indígenas precisam 

ser avaliados mais criticamente.  

A estratégia de resistência indígena está focada nos processos de criação e 

formalização de instância políticas apoiadas por organismos nacionais e internacionais, cujo 

modelo está adaptado à realidade indígena como estratégia de “empoderamento” para 

garantias de direitos. Direitos esses ainda não consumados tornaram-se “uma faca de dois 

gumes” para os povos indígenas na relação com Estado.  Não é nosso propósito tecer 

reflexões sobre o problema levantado, entretanto, o que nos cabe neste momento, é 

demonstrar que em pouco mais de cinco séculos, o Estado, seja ele colonial português, 

imperial ou republicano, até meados do século XX sempre manteve relação direta com os 

povos indígenas e, em muitas delas, utilizava intermediários para mediar o “diálogo” como 
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forma de direta e indiretamente encaminhar sua “mensagem”, e deixar patente o objetivo 

político de civilizar e controlar os indígenas. 

No início dos anos 80 do século XX, apoiados por organizações indigenistas e por 

intelectuais favoráveis à causa indígena, os indígenas começam a promover a criação de 

várias instâncias formais indígenas, sendo que a mais expressiva nacionalmente nesse período 

foi a UNI – União das Nações Indígenas cuja sede era em Brasília-DF (OLIVEIRA, 1988).  

No Amazonas, nesse período, foi criado com o apoio do Museu Nacional do Rio de Janeiro – 

MN/UFRJ, em 1982 o CGTT - Conselho Geral da Tribo Tikuna, dois anos depois em 

Manaus, com apoio da antropóloga americana Janet Chernela Morion, a AMARN – 

Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, em fins dos anos 80, a FOIRN e a 

COIAB (BARBOSA; SILVA, 1995). Essas organizações e as demais que foram criadas 

promoveram o que Bruce Albert caracterizou de “mercado de projetos”. (ALBERT, 2008). 

Por outro lado, promoveu também a institucionalização formal do indigenismo não estatal, a 

ANAI – Associação Nacional de Ação Indígena, CIMI, COMIN, OPAN, CEDI entre outras; 

tanto as organizações indígenas quanto as indigenistas contavam com aportes financeiros de 

organismos internacionais, principalmente europeus.  

No contexto amazônico o governo federal cria, em 1985, o Projeto Calha Norte – PCN 

cujo objetivo principal visava o aumento da presença do Poder Público na sua área de 

atuação, contribuindo para a Defesa nacional, proporcionando assistência às populações e 

fixando o homem na região. A implantação do PCN na região do alto rio Negro, estado do 

Amazonas, indiretamente justifica-se na questão da soberania nacional, vinculava-se à 

Política de Segurança Nacional e, diretamente, visava a promoção social e econômica da 

região de fronteira da Amazônia
20

. A justificativa da defesa nacional e da promoção social, 

conforme é destacado por Sidnei Clemente Peres, foi contestada pelas organizações indígenas 

em fins dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado, segundo o autor, as ações 

pretendidas pelo PCN, constituíam-se em um instrumento para restringir a demarcação das 

terras indígenas (PERES, 2003, p.146). Na perspectiva de Dominique Buchillet, o PCN 

constituiu-se em um “[...] campo de experimentação da política indigenista.”, tendo em vista a 

mobilização política realizada pelos indígenas desde 1971 que objetivava “[...] o 

reconhecimento legal de seu território [...]”. Abordando a questão orçamentária para analisar 

o PCN, Humberto José Lourenção (2007), observa que o Projeto serviu somente para fins 

militares, na medida em que constatou que 79%  das verbas serviram a objetivos militares que 
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 Texto disponível em: <http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/2011.pdf>. 
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foram empregados na melhoria e ampliação de quartéis, na aquisição de armamentos e 

embarcações, construção e ampliação de aeroportos e pistas de pouso (LORENÇÃO, 2007, 

p.89).   

O PCN, em decorrência dos impactos políticos ocasionados na relação entre os 

indígenas e o Estado, conforme podemos analisar, intensificou o processo de articulação e 

mobilização indígena e indigenista na qual viveu o Brasil em meados dos anos 80 e na década 

de 90 do século XX. Nesse cenário, foram construídas as bases formais de interlocução direta 

entre os indígenas e o Estado, via organizações indígenas. Essas bases levaram o Estado, 

durante o governo Collor, a descentralizar e deslocar a política indigenista estatal centrada em 

um único órgão, neste caso da FUNAI, para diversos outros órgãos: a educação indígena 

passou a ser atribuição do MEC, a saúde indígena para o FNS e a fundiária ficou no âmbito da 

FUNAI que estava vinculada ao Ministério do Interior e Reforma Agrária.   

Analisamos, que o Estado, em passos lentos e agindo com parcimônia, pelos diversos 

fóruns políticos, foi determinando e pautando a agenda política indígena, contando com o 

apoio de muitos profissionais, instituições indigenistas e militantes indigenistas de diversas 

áreas que passaram a atuar na formatação e condução da política indigenista. 

Ao demarcarmos a relação política entre o Estado e os indígenas em marcos históricos, 

procuramos promover reflexões visando identificar a dinâmica que marca essa relação. 

Partindo desse princípio é que passamos a discorrer no capítulo seguinte a ação dos jesuítas 

em sua relação com os indígenas na região Amazônica, mais especificamente, em sua relação 

com os indígenas localizados na região dos rios Madeira e Tapajós.    

 

 

3.4 Os jesuítas e o processo de territorialização na região do Madeira-Tapajós  

 

 

A relação política entre o Estado e os indígenas no Brasil até meados do século XX 

pautou-se objetivamente pela ideia de assimilação e integração dos índios à cultura 

ocidental
21

. Esse princípio cruzou o período colonial, desaguou no imperial e absorveu quase 

um século de vida republicana do Brasil. Integrar nos contextos econômicos, político, 

                                                             
21

 Destacamos que a partir da Constituição da República Federativa de 1988, houve uma reestruturação dos 

processos integracionistas, nota-se que os capítulos 105, 231 e 232 da CFRB-1988 expressam essa tendência em 

decorrência de sua amplitude terminológica, deixando margem para diversos pontos e interpretação. 
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religioso, cultural ocidental, ensejou a construção de parâmetros legais para nortear e conduzir 

o processo civilizador (RIBEIRO, 1995, 1982; ELIAS, 1994a, 1994b).  

A ação civilizadora, conforme a percebemos enquanto processo, visava intervir no 

modus operandi dos indígenas a fim de desestruturar seus universos cognitivos impondo-lhes, 

por meio de diversos mecanismos estruturantes, dentre eles a educação formal, o trabalho 

direcionado ao mercado e à religião cristã, atitudes e comportamentos da cultura ocidental. 

Vislumbrava-se, a partir dos instrumentos ideológicos religiosos e jurídicos estatais, a 

secularização e a racionalização do espaço e do tempo dos indígenas e a sua incorporação aos 

desígnios ocidentais.  

A secularização luso-portuguesa no Brasil inicia-se pela via econômica (do escambo) 

e da religião. Os empreendimentos coloniais dos séculos XVI e XVIII com o fito de definir o 

lugar do índio na nova ordem cosmológica ocidental sucedida com a descoberta do Mundus 

Novus (SAHLINS, 2003, 2004). A necessidade de mão-de-obra para o incremento da 

economia colonial e a saga espiritual para deter os avanços dos hereges, favoreceram o 

avanço dos empreendimentos religiosos e estatais. Todavia, não tardou para que o interesse 

econômico laico se chocasse com o interesse pautado na economia espiritual, entretanto, os 

impasses entre a ordem laica estatal e a ordem religiosa jesuíta culminou com a expulsão 

destes do Brasil em 1776 (REIS, 1942).  

Nas últimas décadas do século XVIII, nota-se, na Amazônia, a efervescência da 

burocratização do Estado colonial português conduzida por Sebastião José Carvalho e Mello, 

o Marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas do Brasil. No entanto, a expulsão não 

significou a ruptura definitiva entre o Estado e Igreja (MELLO, 2009). Por outro lado, a 

reforma Pombalina criou parâmetros legais que serão incorporados às legislações relacionadas 

à questão indígena no período colonial e em meados do período republicano.  

O processo de secularização religiosa iniciado em meados do século XVII, marca o 

início do projeto político civilizacional na região do Madeira-Tapajós. O marco institucional 

centrado no estabelecimento de missões como objetivo de contatar, pacificar e catequizar  

marca o início da transformação social, cultural e política na região. As missões  constituíram-

se em um forte componente político institucional religioso e estatal e isso implica 

observarmos que elas não podem ser percebidas somente como um locus, uma referência 

física no espaço. Na realidade, elas eram o gradiente que ressoava as ideias e os valores 

religiosos e estatais. 

Nas décadas seguintes à viagem político-militar de Pedro Teixeira ocorridas entre 

1637-1639, a Igreja instala a Missão Tapajós, em 1661. Constrói-se a primeira base político-
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missionária na região localizada entre os rios Madeira e Tapajós. Vale destacar que a missão é 

uma unidade política importante para compreendermos a relação entre índios e não-índios na 

região do Madeira-Tapajós, bem como em outras regiões do Brasil. Com essa ação, inicia-se o 

processo de implantação de território religioso na região do Madeira-Tapajós. A Missão 

Tapajós tornou-se o ponto de referência para a criação de outras missões nos rios Tapajós, 

Madeira e seus afluentes. Dá-se início ao processo de secularização religiosa na região, ao 

mesmo tempo em que nela se desenha um novo cenário político (LEITE, 1943;  FIGUEROA, 

1997; UGGÉ, 1991).  

A instalação de diversas missões em várias calhas de rios reconfigurou e redesenhou 

os territórios indígenas. Na medida em que as missões eram instaladas, indígenas de diversas 

“nações”
22

 passaram a conviver em um único espaço, o espaço da missão. Analisamos que a 

posição geográfica onde foi instalada a Missão Tapajós indica, a princípio, um movimento 

socioespacial no sentido centro-margem dos rios, sendo os indígenas persuadidos a se 

deslocarem do centro (Mata e/ou cabeceiras dos rios) para as margens dos grandes rios.   

A estratégia política, a qual pode ser denominada de “frente de atração religiosa”, 

consistia em não criar bases missionárias nas aldeias, mas sim, próximas a elas. 

Caracterizamos essa fase de “territorialização político-religiosa” na região do Madeira-

Tapajós. Nessa ação, não só o espaço passa a ser reconfigurado, mas também o 

comportamento e as atitudes dos indígenas. Esse momento, em que ocorre a penetração dos 

missionários no universo indígena da região dos rios Madeira e Tapajós, pode ser definido 

como o princípio político de destituição dos referenciais indígenas e a entrada destes no 

campo de negociação e no embate político com o mundo religioso ocidental. 

Após a consolidação da Missão Tapajós, inicia-se o processo de expansão missionária 

com a fundação da Missão de Santa Cruz dos Andirás em 1678. Essa missão ficou sob a 

direção do Padre Antônio da Fonseca. Caracterizamos esse movimento de internalização dos 

missionários nos centros como a fase margens-centros, pois, na medida em que a ação 

político-religiosa adentrava as calhas dos afluentes dos rios Madeira e Tapajós, as missões 

eram instaladas em lugares estratégicos (LEITE, 1943). A ação de nuclear os indígenas fez 

parte da estratégia política dos missionários para ampliar sua influência na região e ao mesmo 

tempo estender as bases político-religiosas. 

Avaliamos que, ao expandir as missões com a construção de território-religioso, a 

Igreja foi aos poucos consolidando a sua territorialidade religiosa na região. Essa 
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 Termo usado pelos viajantes, missionários e naturalistas no período colonial e imperial (SPIX; MARTIUS, 

1824). 



57 
 

 

territorialidade religiosa consistiu no processo de articulação política de diversos territórios 

com o objetivo de propagar e difundir valores e princípios religiosos entre os indígenas.     

Consolidando essa estratégia, não era sem propósito que se deu prosseguimento à fase 

de internalização e de expansão territorial. Em 1683 foi instalada uma missão no rio Madeira, 

mais precisamente na boca do rio Matuacá (LEITE, 1943; FIGUEROA, 1997). O avanço do 

processo político de territorialização religiosa Madeira-Tapajós, culminou com a 

desterritorialidade étnica dos indígenas
23

. Determinamos esse processo como ação política 

que visava nuclear diversas nações indígenas em um único lugar, quebrando, assim, 

paulatinamente, as relações sociais, políticas e econômicas que estes tinham na região do 

Madeira-Tapajós.  

Vale destacar que conforme as “frentes de atração religiosa” avançavam, os indígenas 

eram nucleados e os territórios indígenas tornavam-se menores. Ainda no século XVIII, é 

fundada a Missão Tupinambarana, à margem direita do rio Amazonas. Após 60 anos da sua 

fundação, a Missão, conforme relato, possuía 495 indígenas de diversas “nações” (LEITE, 

1943).  

A ação missionária na região do Madeira-Tapajós seguia de forma intensa, pois, 

conforme uma Missão se consolidava, outras eram fundadas. Assim, em 1688 foi instalada a 

Missão Santo Inácio pelo Padre Antônio da Fonseca, no baixo rio Tapajós, em sua margem 

esquerda. Nesse empreendimento o missionário foi acompanhado por João Cumaru, chefe 

indígena (FIGUEROA, 1997).  

A saga expansionista sofreu revés em 1690, quando a Missão do Tapajós, a primeira a 

ser criada e que estava sob a administração do Padre Jacinto Carvalho, foi esvaziada. Um 

surto de sarampo e varíola é apontado como o motivo que levou os indígenas a abandonarem 

a Missão. O esvaziamento da Missão não significou, todavia, mudança na estratégia política 

de ocupação religiosa na região, ela continuou no mesmo ritmo. No final do século XVII, a 

Missão do Tapajós, sob o comando do Padre Jacinto Carvalho, contava com uma população 

de 35 mil cristãos (FIGUEROA, 1997).  

A ação missionária, em muitas regiões, foi marcada pela resistência dos indígenas em 

não aceitar serem incorporados aos projetos político-religioso dos missionários e, 
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 No trabalho “os poderes da territorialidade e da (des) territorialidade: a resistência no processo de demarcação 

de terra indígena em Roraima” apresentado na disciplina Questão ambiental e Indígena –PPGCP-UFRG/UFRR 

debatemos o conceito de territorialização defendido por João Pacheco de Oliveira filho presente no livro a 

viagem de volta, que serviu de base para pensar a questão da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cf.  FRANK, 

E. H.; CIRINO, C. A. des-territorialização e re-territorialização dos indígenas de Roraima: uma revisão crítica. 

In: BARBOSA, R. I.; MELO, V. F. Roraima: homem, ambiente e ecologia. Boa Vista: Editora UFRR, 2010. p. 

15-33. cf. OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. A Viagem de volta. Rio de Janeiro: Contracapa, 2004.    
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consequentemente, do Estado colonial (SANTOS, 2002). Na região do Madeira-Tapajós, em 

1692, ocorreram as primeiras entradas (militar): uma vinda de São Luiz e outra do Pará, com 

o objetivo de “Pacificar os Maraguazes”. A ação militar estava sob o comando dos capitães 

João de Moraes e Faustino Mendes, acompanhados dos padres jesuítas Miguel Antunes e João 

Maria Garçoni. Frente ao empreendimento religioso-militar, os Maraguazes não ofereceram 

resistência e foram instalados na Missão (LEITE, 1943). 

A propagação de missões constituiu-se em uma máxima na região. O Padre Ignácio 

Antônio da Cunha pacifica um grupo de maraguazes e os arregimenta para as missões. 

Outros, no entanto, já estavam sob a direção dos jesuítas no aldeamento localizado na Boca do 

Rio Abacaxys e em Mamayacú, em junho de 1692 (FIGUEROA, 1997). Conforme avançava 

a saga missionária em direção aos afluentes dos rios Tapajós e Madeira, os indígenas eram 

contatados. Em 1696, outro grupo de maraguazes é localizado na confluência do rio Madeira 

com Canumã. Observamos que a ação missionária no rio Tapajós e Madeira pode ser vista 

como uma estratégia de criação de um território delimitado pela confluência desses dois 

grandes rios da região mais o Amazonas.  

Analisando as narrativas observa-se que a pluralidade étnica descrita pelos primeiros 

cronistas e missionários da região perde sua intensidade na medida em que são instaladas as 

missões. Essas, todavia, como ressaltamos anteriormente, constituem-se em “frentes de 

atração religiosa”, cujo objetivo é destituir os referenciais étnicos e promover a 

homogeneização dos “cristãos novos”, usando como instrumento de intervenção a difusão da 

língua nheegatu (língua boa) entre os indígenas.     

Manter vínculos estreitos com os indígenas, residir em localidades próximas e nas 

aldeias, em um segundo momento, com o fito de ganhar-lhes a confiança e anuência para a 

ação missionária, e evitando, assim, o confronto justificado como “guerra justa”, foi uma das 

estratégias adotadas pelos jesuítas
24

. Essa ação é observada por um dos cronistas ao narrar o 

fato de o jesuíta José Ferreira ter residência entre os índios. 

O deslocamento de indígenas para outras missões instaladas em outra região era algo 

comum e corriqueiro. Os Tarumã, localizados na boca do rio que lhe dão o nome, foram 

levados pelos missionários para Belém (FREIRE, 1994). Esse mesmo episódio é observado na 

região do Madeira-Tapajós quando em fins do século XVII, ano 1698, “quase cem Maraguá 

são transferido para a Vila de Guamá” próxima a Belém.  
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 Há registro que de o jesuíta José Ferreira mantinha residência entre os índios. 



59 
 

 

Destacamos que em cinquenta e nove anos de ação missionária, desde a implantação 

da missão Tapajós em 1639, foram instaladas cinco missões nos principais rios e afluentes da 

região do Madeira-Tapajós. Estiveram à frente do empreendimento de territorialização 

religiosa oito jesuítas. A estratégia de mobilidade promovida por eles na região foi de suma 

importância para o processo de territorialização religiosa na região.  

Observamos, por seu turno, com base nos trabalhos acima citados, que o intenso 

contato entre os missionários e os indígenas logrou êxito. As missões tornaram-se ponto de 

referência do mundo ocidental para os indígenas. Para o Estado colonial português,  

constituiu-se em uma forma de ampliar a sua presença na região e ter mais súditos a serviço 

da Coroa e, para a Igreja, uma forma de consolidar a Igreja Católica na Amazônia. Além 

disso, podemos afirmar que o século XVII para a região do Madeira-Tapajós pode ser 

considerado como a fase de delimitação do território religioso e o início do processo da 

desterritorialidade indígenas, e por fim, a fase da territorialidade religiosa.  

A partir da literatura elencada, percebemos que no século XVIII os jesuítas, em sua 

ação religiosa na região do Madeira-Tapajós, incrementaram sua ação expansionista com o 

objetivo de consolidar os territórios religiosos e fortalecer a territorialidade religiosa, 

eliminado os territórios indígenas e, ao mesmo tempo, desterritorializando-os. As missões 

Tapajós e Tupinambarana constituíram-se em pontos estratégicos para consolidar as outras 

missões nas calhas dos principais rios e seus afluentes.  

Em meados do século XVIII, a missão Tupinambarana, que foi transferida da margem 

direita do rio Amazonas para o rio Waikurapá, encontrava-se, em 1714, sob a direção do 

Padre Bartolomeu Rodrigues, que informa a seus superiores que na localidade (região) há 

“[...] 85 ethnoymes de população estabelecidas no Madeira-Tapajós.”. Desse total, treze são 

ligados ao rio Andirá e quinze ao rio Mariocoâ/Acuriato, dentre os quais são identificados os 

índios Sapupé, Periquito e Suriana (Soariana), na embocadura do rio Arinos (FIGUEROA, 

1997).  

Ao refletirmos sobre a ação dos jesuítas na região do Madeira-Tapajós notamos que, 

conforme expandiam suas ações na região, os missionários além de estender suas fronteiras 

religiosas, iam ampliando seus conhecimentos sobre a gente e a região. A leitura adquirida 

sobre a região e sua gente era de suma importância para os objetivos da Companhia de Jesus, 

conhecer para conquistar e, conquistar para dominar, constituía-se em condição sine qua non 

para o fortalecimento do empreendimento religioso na região. 

À margem esquerda do baixo rio Tapajós, no ano de 1722, é fundada a Missão de 

Pinhel, que também era conhecida como São José de Paitapus, com 320 pessoas. No mesmo 
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ano são criadas as vilas de Nossa Senhora, São Francisco Xavier e São Lourenço, no rio 

Canumã, afluente do rio Madeira. Conforme relato, cada uma com dez índios. No ano 

seguinte, no rio Arapiuns, afluente da margem esquerda do Tapajós, funda-se a Missão Nossa 

Senhora de Arapiuns, com 900 pessoas (FIGUEROA, 1997). Novamente em 1737, a Missão 

Tupinambarana é transferida desta feita para o rio Tapajós, aldeia Santo Inácio, futura Vila 

Boim. Segundo relatos, havia na Missão 495 indígenas. Nessa mesma localidade é registrada 

pelo Padre João Daniel, a morte de 3000 indígenas, vítimas de sarampo, em 1775 (DANIEL, 

2004). 

Na segunda metade do século XVIII, conforme descreve Alba Figueroa (1997), o 

Padre João de José faz o registro da presença dos Maué no rio Tapacurú-Mirim, e a presença 

de Munduruku na região dos rios Canumã, Abacaxis e Maués. O ano era 1768. O que tudo 

indica é a primeira referência à “nação” Maué. Essa nominação servirá, em seguida, para 

identificar uma parte da população indígena que habitava a região compreendida entre a 

margem direita do rio Madeira e a esquerda do rio Tapajós. Vale destacar que os Munduruku 

conforme relatos, são citados vivendo nessa mesma região.   

Portanto, o trato com o diferente visando à homogeneização dos diferentes é a tônica 

pedagógica dos missionários da Companhia de Jesus no processo de evangelização. Para 

tanto, os jesuítas usaram como estratégia de ação a difusão do nheengatu como instrumento 

privilegiado para difusão e incorporação dos índios aos desígnios da Igreja.  

A influência do nheengatu na região do Tapajós-Madeira, e em outras regiões da 

Amazônia, entra em declínio após a expulsão dos jesuítas em 1776 e a decisão política do 

Estado colonial em impor “[...] a todas as nações a língua do príncipe (...).” conforme 

preceituava o Diretório dos Índios. Inicia-se o projeto político de expansão da língua 

portuguesa no Brasil, e em especial na Amazônia. 

O conflito entre os jesuítas e o Estado colonial português decorreu do fato de a Igreja 

deter o monopólio das “almas” e da mão-de-obra indígena. Esse monopólio era contestado 

pelos colonos ávidos pela mão-de-obra indígena para seus empreendimentos comerciais. Os 

missionários, por sua vez, defendiam seus interesses seculares e religiosos sobre os indígenas, 

justificando que os colonos agiam de forma hostil em relação a eles ao empregarem métodos 

escravagistas. Todavia, entre os séculos XVI e XVIII, a relação entre a Igreja e o Estado 

colonial português na Amazônia caracterizou-se por um regime político de colaboração. 

Enfim, em diversos pontos estratégicos da Amazônia, foram criados vários 

aldeamentos missionários. Na região do Madeira-Tapajós, foram instaladas as missões 

Trocano, Abacaxis, Tapajós, Jamundá, Pauxis, Aveiro, Maitapus, Santo Inácio, Iburari, 
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Arapiuns, Cumaru e Tupinambarana. Esses aldeamentos constituíram-se nas bases dos 

primeiros inputs de ocidentalização dos indígenas, ao mesmo tempo, eles serviram para 

identificar e demarcar os limites territoriais não indígenas. Tanto a chamada “guerra justa” 

quanto o processo de evangelização estabeleceram o processo de des-territorialidade indígena 

dos seus territórios tradicionais. 

 

 

 3.5 O Estado português, os índios e o Diretório Pombalino na Amazônia 

 

 

As reformas administrativas e políticas arquitetadas por Sebastião José Carvalho e 

Melo, o Marquês de Pombal, no período em que esteve à frente da administração do Estado 

colonial português, entre 1750 a 1777, atingiram, de forma contundente, os interesses da 

Companhia de Jesus no Brasil, na conquista espiritual e na expansão territorial na Amazônia
 
 

(REIS, 1942). 

As reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal, denominada de Reforma 

Pombalina, desenvolveram-se com o objetivo de modernizar o Estado colonial português. A 

fim de atingir esse objetivo, diretrizes legais foram encaminhadas, como, vários editais, 

alvarás, decretos, leis, resoluções, portaria, etc., direcionadas à metrópole e às colônias, foram 

sancionadas.  

A criação da Companhia Geral do Comércio do Grão Pará e Maranhão e a edição do 

Diretório dos Índios em 1755, objetivaram incrementar a economia da colônia e regulamentar 

a relação dos índios com o Estado colonial. Essas medidas atingiram os interesses dos jesuítas 

na medida em que estes perderam para os colonos o poder temporal sobre os índios. O 

Diretório é o resultado de uma longa luta travada entre colonos e jesuítas, e freia o ímpeto 

expansionista jesuíta na Amazônia (MELLO, 2009).  

Ao extinguir a administração temporal dos jesuítas, o Diretório editado por Pombal 

estabelecia que os “Índios das Aldeias deste Estado”, deixavam de ser administrados pelos 

jesuítas e determinava que os índios passassem a se “[...] governar pelos seus respectivos 

Principais [...]”. A mudança proporcionada pela política institucional legal desloca os índios 

da política de secularização religiosa para a política de laicização. O Diretório reconfigura a 

relação entre o poder colonial e os índios, e decreta o fim do monopólio secular religioso. 

Dentro desse propósito estatizante, o Diretório orientava e estabelecia os meios para os 

índios alcançarem a ‘civilidade, a cultura e o comércio’.  Um dos métodos que deveria ser 
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empregado era o do convencimento, com o intuito de levá-los a certo grau de racionalidade 

ocidental e de civilização (ELIAS, 1994b). Estava-se vivendo o reflexo do Século das Luzes.  

Para mediar a relação entre os colonos e os índios o Diretório observava que: 

 

 

[...] haverá em cada uma das sobreditas Povoações, em quanto os Índios não tiverem 

capacidade para se governarem, um Diretor, que nomeará o Governador, e Capitão 

General do Estado, o qual deve ser dotado de bons costumes, zelo, prudência, 

verdade, ciência da língua, e de todos os mais requisitos necessários para poder 

dirigir com acerto os referidos índios debaixo das ordens, e determinações seguintes, 

que inviolavelmente se observarão enquanto Sua Majestade o houver assim por bem, 

e não mandar o contrário.”
25

. 

 

 

Verifica-se, portanto, a implantação da tutela estatal, que teve a incumbência de 

controlar os índios. Trata-se de uma nova versão missionária, agora laicizada, na medida em 

que os índios, a princípio, são considerados incapazes e, enquanto estiverem nessa condição, 

teriam de estar sob a responsabilidade de um Diretor, até o momento em que tivessem 

condições de “se governarem”. Verifica-se que na relação entre Estado e índios, o 

instrumento legal de poder pauta-se no parâmetro que a condição de índios, enquanto 

categoria primitiva, precisava ser transportada da condição de selvagens a civilizados. Em 

vista disso, o Diretório observava que,   

 

 

Consistindo finalmente o firme estabelecimento de todas estas Povoações na 

inviolável, e exata observância das ordens, que se contem neste Diretório, devo 

lembrar aos Diretores o incessante cuidado, e incansável vigilância, que devem ter 

em tão útil, e interessante matéria; bem entendido, que entregando-lhes meramente a 

direção, e economia destes Índios, como se fossem seus Tutores, enquanto se 

conservam na bárbara, e incivil rusticidade, em que até agora foram educados; não 

os dirigimos com aquele zelo, e fidelidade que pedem as Leis do Direito natural, e 

Civil, serão punidos rigorosamente como inimigos comuns dos sólidos interesses do 

Estado com aquelas penas estabelecidas pelas Reais Leis de Sua Majestade, e com 

as mais que o mesmo Senhor for servido impor-lhes como Réus de delitos tão 

prejudiciais ao comum, e ao importantíssimo estabelecimento do mesmo Estado.”
26

. 
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No projeto político de modernização do Estado português, as aldeias são elevadas à 

categoria de vilas e os índios que nelas se encontram passam a ser governados pelos juízes 

ordinários, vereadores e pelos oficiais de justiça.  A medida assegura que as aldeias 

localizadas fora da jurisdição da vila, as nominadas “aldeias independentes das vilas”, sejam 

comandadas pelo Principal.  

O Diretório limitava e restringia a ação do Diretor ao estabelecer que eles “em caso 

algum exercitar jurisdição coativa nos Índios, mas unicamente a que pertence ao seu 

ministério, que é a diretiva”. De forma estratégica, o Estado português reconhecia a 

autoridade do “Principal”
27

, todavia, não significava que as aldeias afastadas das vilas não 

estivessem sob o domínio do Estado colonial.  

 A estratégia política de persuasão como forma de atrair os índios para o “convívio da 

civilidade”, os quais deveriam ser tratados com brandura, o que poderia ser visto como uma 

resposta humanista à situação dos índios configurava-se, a nosso ver, em uma ação deliberada 

com o propósito de promover a incorporação dos indígenas ao mundo ocidental na condição 

de súditos. Esse projeto justificava-se em razão do vasto contingente indígena existente, e a 

necessidade de ter mão-de-obra domesticada para desenvolver a economia na colônia e, ao 

mesmo tempo, garantir e preservar o imenso território colonial. Em relação a isso o Diretório 

destacava que, 

 

 

Porém como a Reforma dos costumes, ainda entre homens civilizados, é a empresa 

mais árdua de conseguir-se, especialmente pelos meios da violência, e do rigor; e a 

mesma natureza nos ensina, que só se pode chegar gradualmente ao ponto da 

perfeição, vencendo pouco a pouco os obstáculos, que a removem, e a dificultam: 

Advirto aos Diretores, que para desterrar nos Índios as ebridades, e os mais abusos 

ponderados, usem dos meios da suavidade, e da brandura.  

 

 

Para alcançar êxito, o Estado colonial português, em sua estratégia de dominação, 

observou quão era de suma importância eliminar as referências veiculadas pela língua. Sobre 

isso o Diretório justificava a necessidade de se impor a todas as nações dominadas a língua do 

príncipe. Isso se constituía em uma resposta à ação dos jesuítas que adotaram, na relação com 

os índios, o nheengatu, conhecida também como língua geral. O Diretório determinava ainda 
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que os Diretores das povoações estabelecessem o uso da língua portuguesa e impedissem que 

os meninos e meninas fizessem uso da língua indígena nas escolas.  

Percebemos, a partir da literatura colonial, que uma das facetas da ação colonizadora 

era impor também os seus referenciais linguísticos. Não é sem propósito que o Diretório 

estabelecia, garantia e recomendava para os diretores que, em relação aos índios, buscasse 

“todos os meios de os honrar, e tratar, como se fossem Brancos”, procedesse e tivesse o 

cuidado para que eles tivessem sobrenomes, e que, “havendo grande cuidado os Diretores em 

lhes introduzir os mesmos apelidos, que os das famílias de Portugal”.  

Na questão de civilidade, outro aspecto presente nas literaturas era que a preocupação 

do Estado colonial português relacionava-se diretamente com a difusão dos valores morais 

ocidentais, ao ponto de o Diretório recomendar aos diretores que procurassem incentivar os 

índios a abandonar as moradias comunais em que “assistindo diversas Famílias em uma só”. 

Essa forma comunal era vista como um lugar de pouca-vergonha, de promiscuidade. A casa 

comunal, por sua vez, se constituía em um marco central da unidade política indígena. A ação 

direcionada para romper essa unidade política não deixa de ser estratégica, em razão de 

introduzir princípios liberais centrados no caráter político individualizante.     

Legislando sobre a questão econômica, o Diretório, no seu escopo político, deixa claro 

o seu propósito de transformar os indígenas em “efetivos vassalos do Rei”. A incorporação 

dos mesmos em uma economia de mercado direcionada para abastecer as vilas era um dos 

objetivos. Assim, o Diretório estabelecia que os diretores devam:  

 

 

Persuadir o quanto lhes será útil o honrado exercício de cultivarem as suas terras; 

porque por este interessante trabalho não só terão os meios competentes para 

sustentarem com abundância as suas casas, e famílias; mas vendendo os gêneros, 

que adquirirem pelo meio da cultura, se aumentarão neles os cabedais à proporção 

da lavoura, e plantações, que fizerem.
28

. 

 

 

Ainda no plano econômico, o Diretório determina que os diretores devam empreender 

esforços no sentido de persuadir os índios a trabalharem com o fito de retirá-los da 

ociosidade. Para tanto, os diretores precisam examinar  
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[...] se as terras, que possuem os ditos Índios (que na forma das Reais ordens de Sua 

Majestade devem ser adjacentes às suas respectivas Povoações) são competentes 

para o sustento das suas casas, e famílias; e para nelas fazerem as plantações, e as 

lavouras; de sorte, que com a abundância dos gêneros possam adquirir as 

conveniências, de que até agora viviam privados, por meio do comércio em 

benefício comum do Estado.
29

. 

 

 

A regulação do Estado colonial português em relação aos índios e à terra, visava, 

conforme é destacado no Diretório, promover o crescimento e o desenvolvimento do 

comércio, e os índios não poderiam ficar fora dessa lógica, isso porque, inserindo-os na 

condição de produtores, além de integrá-los ao sistema de mercado, os tornavam 

consumidores de produtos manufaturados. 

A relação entre os índios e o Estado colonial assentava-se na perspectiva de que: “É 

certo indisputavelmente, que na liberdade consiste a alma do comércio”. Verifica-se, 

portanto, como era pernicioso ter os índios enquadrados na categoria de escravos. O índio 

livre e posteriormente integrado à econômica portuguesa garantiria e reforçaria a grandeza da 

empresa estatal portuguesa no Brasil. Ideologicamente trata-se da lógica liberal-estatal.    

Além de regular a questão da terra, o Diretório regulava a relação de trabalho entre 

índios e moradores; havia ordem expressa para que os índios somente exercessem atividades 

para moradores fora das vilas e povoações, bem como para os moradores das vilas e 

povoações, mediante licença do Governador do Estado e a anuência dos “Principais”, 

passado em recibo.  

Apesar de o Diretório garantir certa proteção aos índios, era comum “desertarem os 

Índios do serviço dos moradores antes do tempo, que se acha regulado, pelas Reais Leis de 

Sua Majestade”. Quando isso ocorria, estava previsto que os desertores perdiam “duas partes 

do seu pagamento”. Isso, no entanto, só ocorreria se o morador comunicasse às autoridades 

competentes a deserção do índio. Ainda sobre o direito do índio, o Diretório previa e advertia 

que,  
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E para que os moradores não possam alegar ignorância alguma nesta matéria, lhes 

advirto finalmente, que falecendo-se algum Índio no mesmo trabalho, ou 

impossibilitando-se para ele, por causa de moléstia, serão obrigados a entregar ao 

mesmo Índio, ou a seus herdeiros o justo estipêndue tiver merecido
30

. 

 

 

Todo esse compêndio legal se justifica no fato de que as vilas e povoações  

encontravam-se  em ruínas. Uma das alegações para a ruína das vilas decorria da violência 

que os índios sofriam e isso fazia com que eles buscassem refúgio nos matos. Visando 

reverter esse quadro, o Diretório determinava que os diretores devessem encaminhar para o 

Governador do Estado  

 

 

Um mapa de todos os Índios ausentes, assim dos que se acham nos Mattos, como 

nas casas dos Moradores, para que examinando-se as causas da sua deserção, e os 

motivos porque os ditos Moradores os conservam em suas casas, se apliquem todos 

os meios proporcionados para que sejam restituídos às suas respectivas Povoações
31

.  

 

 

Visando destituir a relação tortuosa entre moradores e índios, a qual era observada 

pelo Estado colonial português como um dos fatores da ruína das povoações, o Diretório 

determinava veementemente que,  

 

 

[...] serão obrigados a conservar com os Índios aquela recíproca paz, e concórdia, 

que pedem as Leis da humana Civilidade, considerando a igualdade, que tem com 

eles na razão genérica de Vassalos de Sua Majestade, e tratando-se mutuamente uns 

a outros com todas aquelas honras, que cada um merecer pela qualidade das suas 

Pessoas, e graduação de seus postos.
32

 

 

 

Em consonância com a premissa que visa superar a relação conflituosa, o Diretório 

previa, também, a isonomia entre índios e brancos e, desde que o primeiro demonstre 

capacidade, os índios poderão assumir “empregos honoríficos” nas mesmas condições que os 

brancos. A perspectiva política instituída pela Coroa portuguesa visava o fortalecimento do 
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Estado neutralizando a distinção entre os vassalos do Rei na colônia, Para tanto, determina 

que:  

 

 

[...] cuidarão muito os Diretores em aplicar todos os meios conducentes para que nas 

suas Povoações se extingua [sic] totalmente a odiosa, e abominável distinção, que a 

ignorância, ou a iniqüidade de quem preferia as conveniências particulares aos 

interesses públicos, introduzia entre os Índios, e Brancos, fazendo entre eles quase 

moralmente impossível aquela união, e sociedade Civil tantas vezes recomendada 

pelas Reais Leis de Sua Majestade.
33

 

 

 

Era também de interesse público regulamentar e disciplinar a união civil entre índios e 

brancos, pela via do casamento. Esse era mais um dos instrumentos para eliminar as 

diferenças e criar um estado de harmonia entre os segmentos populacionais. Ato de 

discriminação em relação a essa união foi objeto de consideração pelo Diretório, a saber:  

 

 

[...] aos Diretores, que apenas forem informados de que algumas Pessoas, sendo 

casadas desprezam os seus maridos, ou suas mulheres, por concorrer neles a 

qualidade de Índios, o participe logo ao Governador do Estado, para que sejam 

secretamente castigados, como fomentadores das antigas discórdias, e perturbadores 

da paz, e da união pública
34

. 

 

 

E conclui,  

 

 

Deste modo acabarão de compreender os Índios com toda a evidência, que 

estimamos as suas pessoas; que não desprezamos as suas alianças, e o seu 

parentesco; que reputamos, como próprias as suas utilidades; e que desejamos, 

cordial, e sinceramente conservar com eles aquela recíproca união, em que se firma, 

e estabelece a sólida felicidade das Repúblicas
35

. 
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Não resta dúvida de que a ação política de Pombal visava colocar Portugal nos trilhos 

da modernidade que se estabelecia na Europa em fins do século XVII e meados do século 

XVIII. Eram os primeiros lampejos do período iluminista. As concepções filosóficas e a 

expansão colonizadora ganhavam força e orientavam a ação política no plano econômico, 

social, e cultural. Nasce aí, o princípio ordenador da construção do Estado moderno.  

Pombal, um homem de seu tempo, entendeu que para Portugal tornar-se uma nação 

forte, precisava modernizar-se. Para tanto, edita diversas leis, alvarás, portarias, etc., com o 

propósito de colocar tanto a metrópoles quanto suas colônias no rol dessa modernidade.  Essa 

perspectiva modernizante, centrada nos princípios filosóficos, ideológicos e políticos de 

tendência liberal fundamentaram sua ação política.  

O princípio da relação entre o Estado colonial português e seus vassalos, os quais, 

além dos brancos incluíam os indígenas, é marcado por buscar diminuir a distância social, 

econômica e política entre eles. Em decorrência de a população branca ser inferior à indígena 

no Brasil, e em especial na Amazônia, Pombal procurou assegurar e regulamentar a relação 

entre ambas. Todavia, deixava claro em suas recomendações e determinações, conforme pode 

ser observado no Diretório, porém, o intento maior era a incorporação dos índios a uma 

econômica ocidental e à ideologia de um Estado liberal.  

Com o fim da era pombalina, estabelecem-se a partir da edição das Cartas Régias de 

1798 e de 13 de maio de 1808, novas linhas para a política indigenista colonial. Nesse 

sentido, renovaram-se e incentivaram-se as permissões para a escravização indígena; 

implantou-se as guerras defensivas contra eles, organizaram-se bandeiras armadas com 

objetivos de obter mão-de-obra indígena escrava e desocupar as áreas indígenas em benefício 

da expansão da colonização; atribuiu ao índio a condição legal de órfão ou menor, 

estabelecendo uma relação paternalista com o objetivo de se ter um maior controle sobre os 

mesmos e permitindo o estabelecimento de brancos em terras indígenas. Essas Cartas 

confirmaram a reimplantação da política genocida da Coroa portuguesa contra os povos 

indígenas. 
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3.6 Os Maué na Província do Amazonas  

 

 

 A independência do Brasil de Portugal e a formação do Império brasileiro não 

significaram o fim da política indigenista colonial. Atitudes e ações coloniais podem ser 

detectadas nos documentos oficiais elaborados pelos Presidentes da Província do Amazonas 

conforme foi possível observarmos.  

A constituição imperial brasileira de 1824 não contemplou a questão indígena em seus 

artigos, todavia, isso não significou que o Estado tenha deixado de legislar sobre a questão. O 

empenho de José Bonifácio de Andrada e Silva no processo constituinte em debater e pôr a 

questão indígena no marco constitucional não logrou êxito.   

Em 1831, o Estado Imperial revoga as Cartas Régias de 1808, e restitui a liberdade aos 

índios, mas os considerava incapazes ao ponto de determinar que os juízes fossem seus 

tutores. Liberdade significava que os índios não poderiam ser escravizados, já a categoria de 

incapazes vinculava-se em razão de sua natureza, a de não civilizado, portanto, era dever do 

Estado responder por eles e protegê-los.  

Durante o período Imperial foi editado o Regimento das Missões, pelo Decreto nº. 426 

de 24 de junho de 1845. No Regimento, é institucionalizado o Diretor Geral dos Índios em 

cada província, como responsável em responder pela relação entre índios e Estado. Há, no 

parâmetro jurídico editado, orientações quanto “o destino que se deveria dar às terras das 

aldeias que tivessem sido abandonadas pelos índios” bem como proceder “a demarcação de 

terras indígenas”. O Estado imperial reconhece explicitamente o direito dos índios a terras, 

todavia, os limites, os procedimentos e as deliberações ficaram a cargo das Províncias. 

(BRASIL, 1845). 

O Amazonas, em 05 de setembro de 1850, é elevado à categoria de Província, Sua 

instalação, no entanto, ocorreu em 01 de janeiro de 1852, com a nomeação de João Baptista 

Figueiredo Tenreiro Aranha para presidente. Analisando os relatórios e as mensagens dos 

governadores da Província em relação à questão indígena, no item denominado “Catechese, e 

civilisação dos Indios”, é possível contextualizar a relação entre o Estado provincial e as 

nações indígenas no Amazonas, mais especificamente a região compreendida pelas freguesias 

de Villa Nova da Rainha e a Villa de Maués, na qual são citados os índios maués
36

 (CRL, 

2014). 

                                                             
36

 Nos Relatórios e Falla são citados ainda os índios das “tribus” Mundurucus, Parintintins, Tora, Mura e 

Sapopé. 
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Nos relatórios da Província que fazem referências à “nação” Maué, estes são 

identificados habitando as regiões dos rios Andirá e Maués-Açu. Contudo, há documentos 

dando conta de indígenas maués na região do rio Canumã, afluente do Madeira. Notamos que 

os relatórios indicam certo refluxo territorial se compararmos com o período colonial. 

Entendemos, por refluxo territorial, o deslocamento persuasivo e gradativo da população 

Maué que ocupava a região entre os rios Madeira e Tapajós estendendo até a parte do sul do 

Amazonas, e passaram a ocupar a parte norte da referida região. (CRL, 2014).     

O Relatório de 1852 dirigido à Assembleia Legislativa Provincial do Amazonas pelo 

primeiro presidente da Província, Tenreiro Aranha, indica que das missões estabelecidas, a 

saber, Porto Alegre, no Japurá, Iça e Tonantins e Andirá, apenas esta última possuía 

missionário
37

. Isso é uma indicação de que das várias missões fundadas pelos jesuítas, a 

Missão de Santa Cruz dos Andirás, fundada em 1678 pelo Padre Antonio da Fonseca, 

manteve-se fiel a seu propósito de ser ponto de referência para civilizar os Maués. (CRL, 

2014).     

Em relação à Missão Andirá, passados exatos 77 anos da expulsão dos jesuítas da 

região, o projeto político de estabelecer aldeamentos dos Maués continuou, conforme 

observamos no relatório. A “Missão de Anderá”, em 1852, era formada por 570 indígenas 

Maués e 200 não-índios (CRL, 2014). Os números não deixam dúvidas de que a “frente de 

atração religiosa” não deixou de existir com a saída dos jesuítas. Outras instituições religiosas 

que os sucederam mantiveram a mesma estratégia política, sem, no entanto, dinamizar a 

mobilidade religiosa.   

No Relatório de Tenreiro Aranha nota-se a relação conflituosa entre missionários, a 

administração regional e os indígenas. Em relação ao conflito envolvendo os poderes 

seculares e eclesiásticos, expõe a disputa política entre o Capitão José Pedro Cordovil e Frei 

José das Chagas, no início do século XIX (BITTENCOURT, 1924). O foco do conflito, pelo 

que se pode supor, tem a ver com a ação dos missionários em agir como intermediário na 

relação entre os civilizados e os Maués (BITTENCOURT, 1924). Novamente interesses 

econômicos chocavam-se com interesse secular religioso.  

Em meio a essas disputas políticas os Maués, por seu turno, procuraram construir 

aliança com os missionários. Isso fica evidente quando “Principaes” reivindicaram junto ao 

                                                             
37

 Miranda, Manoel Gomes Correa de. Falla dirigida á Assemblea Legislativa da provincia do Amazonas, na 

abertura da primeira sessão ordinaria da primeira legislatura, pelo Exm.o vice-prezidente da mesma 

província. 1852. [p.18]. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/60/>. Acesso em: 12 ago 2014.  
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Presidente da Província que a administração temporal e atemporal ficasse sob a 

responsabilidade dos missionários.  

A experiência adquirida com a convivência com os missionários e compreendendo a 

natureza da ação política com que estavam envolvidos, os Maués procuravam lograr frutos 

influenciando as autoridades eclesiásticas e do Estado a seu favor, isso fica evidente na 

seguinte passagem do Relatório de 1853:  

 

  

Logo porém que cheguei à Villa Nova, primeira Freguezia  a entrada de Provincia, 

forão receber-me os Principaes Chefes (Tuxauas) da mesma Nação Maué, residentes 

no rio Mamurú, e me exposerão, que grande parte de seus filhos ainda não tinha o 

primeiro signal e nome de Christão, que todos desejavão ter, e pedião que se lhes 

permitesse o baptismo em Villa Nova d’aquelles de suas habitações. Conheci então 

que os embaraços que tinhão opposto aos bons desejos desses índios erão caprixosos 

e contrários aos preceitos da Religião e da sociedade; e depois que entrei na 

Administração, ouvindo aqui o Vigario de Villa Nova e o Reverendo Minissionario 

do Anderá, e de accordo com o mui circunspectos Conego Viagario Geral, decidi os 

taes conflictos, ordenando, que os Indios Maués do rio Anderá continuassem sob a 

Direccção do Reverendo Capuxinho, e que os do Mamurú fossem ter os sacramentos 

na Villa Nova, com sujeição ao Vigario; e assim se forão uns e outros satisfeitos, e 

todos em paz, promettendo-me de irem viver na melhor intelligencia e harmonia
38

  

 

 

No ano seguinte a Falla, dirigida pelo conselheiro Herculano Ferreira Penna, a 

Assembleia Legislativa da Província do Amazonas critica a decisão da “Coroa Portugueza” 

no episódio da expulsão dos jesuítas. Para o Conselheiro, sob a tutella dos jesuítas, os 

indígenas “por espaço de dois séculos tinhao vivido feliz e contentes...”. Em todos os 

Relatórios e Fallas, o número reduzido de missionários para atender as missões e proceder a 

“frente de atração religiosas” dos gentios e a “carência de missionários esclarecidos” para 

proceder a “cathequese, e civilisação dos índios” é recorrente (PENNA, 1854
39

).  

Na “Falla” do conselheiro Ferreira Penna (PENNA, 1854), os indígenas são divididos 

em três classes, sendo que a primeira correspondia aos “denominados de gentios”, ou seja, os 

que viviam nas matas e não mantinham comunicação com a sociedade civilizada, algumas 

delas eram pacíficas e outras, por sua vez, eram de índoles “bravas e capazes de todas as 

atrocidades”. A segunda correspondia aos índios que habitavam em aldeias ou malocas já 

conhecidas, e são “mas ignorantes quasi absolutamente a nova lingoa, usos e costumes (...)”, 

esclarece, todavia, que esses indígenas mantêm relações comerciais com os não-índios por 
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 Documento disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u081/>. Acesso em: 15 jul 2014. 
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 PENNA, Herculano Ferreira. Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial do Amazonas. Disponível 
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meio das trocas de produtos da pesca e da caça. A última categoria são os indígenas que já 

adquiriram os “princípios da civilisação”, moram em aldeias e sítios às margens dos rios, são 

empregados nas atividades agrícolas, na navegação e em diversas atividades públicas. A essa 

categoria estavam enquadrados os Maués.  Isso nos leva a pensar que o processo civilizador, 

enquanto ação cultural ocidental, olhando por esse prisma, logra êxito entre os indígenas da 

região do Andirá e Maués-Açu
40

.   

A direção da catequese e civilização dos Maué estava sob a administração do Frei 

Pedro de Ciriana, que também exercia atividade de Director de Indios.  Nesse período o 

aldeamento do Andirá já tinha passado à categoria de Curato e estava ligada à Freguesia de 

Villa Bella da Imperatriz. A vinculação de sítios indígenas Maué às aldeias e de aldeias a 

aldeamentos missionários, e posteriormente a um núcleo missionário central, pode ser vista 

como a integração política dos maués sob os auspícios da tutela à nova ordem política que se 

desenha com o desenvolvimento dos núcleos urbanos na região próxima ao território indígena 

dos maués.  

Informação sobre o contingente indígena da região do rio Maueassú aparece no 

“Ensaio corographico” de Baena,  concluído em 1833, que é citado na Falla do Presidente da 

Província de 1853. Nele consta que na região existe uma povoação com 282 fogos habitada 

por 1689 pessoas livres. Por seu turno, em 1854 a recém nomeada Freguesia do Andirá, 

conforme relato do conselheiro Ferreira Penna, possuía 914 pessoas (FIGUEREOA, 1997). 

Nessa passagem são categorizados os Maué do Andirá e do Maueassú. Posteriormente, com a 

fundação das cidades de Maués, Barreirinha e Parintins, a divisão proporcionada pelas 

relações políticas e administrativas que os indígenas terão com as duas primeiras cidades, 

abrirá espaços para a “captura e fragmentação política do povo Sateré-Mawé”. O passado, 

como ordenador do presente dentro de uma dinâmica cultural, será objeto de análise no 

capítulo seguinte. 

No ano de 1858, o Capitão João Wilkens de Mattos elabora relatório para o Presidente 

da Província intitulado Directoria Geral dos Indios. Nele, consta que na aldeia Paricatuba 

situada à margem esquerda do rio Guaranatuba, um dos afluentes do Maués-açu, tem uma 

pequena aldeia com 22 casas de palha que estavam sob o comando do Principal Ezequiel 

Antonio Francisco. Atuava como missionário na região o Frei franciscano João da Santa Cruz, 

comenta ainda que os indígenas somente iam para a aldeia nos meses de junho ou julho e em 

                                                             
40

 O êxito civilizacional também era visto entre os Munduruku do rio Madeira, aldeados  na Missão Canumã. 
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dezembro ou janeiro, períodos em que o missionário ia “[...] fazer-lhes as festividades de sua 

devoção [...]
41

”. (MATTOS, 1868)  

Em relação a essa passagem podemos pensar que a questão cultural e a econômica 

constituíram-se em fatores que faziam com que os Maués da região do Maueassú evitassem 

aderir à lógica de aldeamento mantendo os seus territórios. Visto que a colheita e a produção 

do guaraná e cultivo dos guaranazais é uma ação famíliar. O guaranazal é um patrimônio 

familiar, o que implicava ter um domínio sobre determinada área onde estavam instalados. Os 

sítios e ou as pequenas aldeias ofereceriam maiores possibilidades de rentabilidade 

econômica, ao contrário dos aldeamentos. Vale lembrar que a região do Maueassú é onde se 

concentra hoje a maior produção de guaraná nativo (CPSM, 2012).  

A ocupação dos espaços pelos indígenas fica evidente no relatório de Wilkens de 

Mattos, no rio Guaranatuba. Segundo o Relatório, havia 300 pessoas distribuídas em 40 sítios, 

e no rio Maués-Açu, 600 pessoas aglutinavam-se em 75 sítios. Verifica-se, portanto, que o 

processo de aldeamento no rio Andirá foi muito mais intenso do que no rio Maués-Açu. O 

relatório não deixa dúvida em relação à dinâmica de assentamento que prevalece no rio 

Maués-Açu, o estabelecimento de pequenos núcleos populacionais ao contrário do Andirá, 

cuja concentração prevaleceu em um único espaço, conforme havíamos observado 

anteriormente (MATTOS, 1868
42

).   

Em 1864 expondo seu Relatório, o Presidente da Província narra a presença de chefes 

indígenas Maués na capital. Observa que os chefes e alguns índios trajavam camisa “[...] 

ordinario riscado de algodão e calça de azuarte azul [...]”, e indagando aos índios o custo das 

roupas foi informado pelos mesmos que cada uma custou “[...] uma arroba de uaraná [...]”, 

mais ou menos entre 25$000 e 30$000 réis (CUNHA, 1864
43

). 

Enfim, observando os Relatórios e as Fallas produzidas pelo poder executivo no item 

“Catechese, e civilisação dos Indios”, mais diretamente àqueles que fazem referência aos  

Maués, percebemos que o ideal civilizacional era respondido de forma substancial pelos 

indígenas, pois seus comportamentos e atitudes os tornaram, no sentido defendido pelas 

autoridades da província, índio a caminho da 3ª Classe
44

.  
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3.7 Constituições e legislações indigenistas republicanas   

 

 

A nova Carta Magna da neófita república brasileira de 1891 não contemplou 

parâmetros legais para a questão indígena. Em decorrência dos intensos conflitos entre os 

indígenas e os brancos, em virtude da construção de ferrovias, e a própria expansão e 

intensificação da monocultura e da agricultura, principalmente no Sul e Sudeste do País, 

obrigaram o Estado a repensar sua política indigenista, desenhando-se o modelo estratégico de 

pacificação nas primeiras décadas do século XX. 

Em decorrência dos conflitos e da necessidade de pôr em prática o estatuto da paz, é 

criado em 1910 o SPILTN - Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores 

Nacionais (LIMA, 1992). Embora o Estado republicano tenha instituído um aparelho estatal 

para tratar a questão indígena, ao contrário do Estado imperial e colonial, não foi criado 

qualquer instrumento legal desvencilhado de bases coloniais para regular a relação entre os 

índios e o Estado republicano, mas, tão somente a criação do órgão indigenista.  

O primeiro marco regulatório constitucional do Estado republicano em relação aos 

indígenas só acontecerá em 1934, e se pauta na questão da terra, o qual prevê que,   “Art. 129. 

Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente 

localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.” (BRASIL, 1934). 

A Constituição de 1937 mantém a mesma redação da Constituição anterior, a saber, 

“Art.154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que achem localizados em 

caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas.” (BRASIL, 1937).  

A quarta Constituição, a de 1946, manterá o dispositivo constitucional das duas 

últimas constituições no tocante à questão indígena, “Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a 

posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a 

transferirem.” (BRASIL, 1946). 

A Constituição Federal de 1967 (BRASIL, 1967), por sua vez, a partir da Emenda 

Constitucional de nº 01 de 1969 (BRASIL, 1969), reafirma os dispositivos constitucionais das 

três últimas constituições em relação à terra indígena. Todavia, traz uma novidade, ou seja, a 

questão da nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos. 

 

 
Art. 198 -  As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei 

federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o 

seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilizadas nelas 

existentes. 
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1º - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer 

natureza que tenham por objeto o domínio, a posse  ou a ocupação de terras 

habitadas pelos silvícolas. (BRASIL, 1967). 

  

 

Em 84 anos de vida republicana, o Estado brasileiro não produzirá um marco 

regulatório substancial em que fiquem estabelecidas as orientações e os trâmites legais para 

pautar a relação entre os indígenas e o Estado republicano brasileiro. O primeiro instrumento 

legal substancial do Estado brasileiro no período republicano ocorrerá na década de 70 do 

século XX, quando será editada a Lei nº 6001/73 – que instituiu o Estatuto do Índio. Vale 

destacar que o Estatuto do Índio incorporou preceitos definidos na Convenção nº 107 da OIT 

de 1957, da qual o Brasil é consignatário.  

Esse Estatuto, em sua composição política de forma geral, estabelece a tutela, mantém 

a lógica da transitoriedade e da incapacidade do índio. Além disso, pauta-se em critérios 

objetivos para estabelecer gradação entre diversos povos indígenas nas suas relações com o 

Estado e, por fim, instituiu unidades territoriais para atender à demanda e realidades indígenas 

entendidas a partir da ótica da instituição indigenista.  

O caráter centrado na perspectiva ideológica da integração é o paradigma que orienta a 

relação entre os indígenas e o Estado. Todavia, conforme pode ser deduzida, a integração 

deveria ser negociada, tendo em vista que em seus princípios e definição, ficava evidente o 

compromisso do Estado em preservar a cultura indígena. Nessa lógica entre integração e 

preservação, a mediação, como categoria de negociação, ganhou o campo de ação política na 

relação entre o Estado e os índios. Em nome da paz, o Estado dava aos indígenas a garantia da 

proteção, todavia, essa não era extensiva aos considerados assimilados.  

No tocante à proteção, dois pontos nos chamam a atenção: as categorias de não 

integrado e o integrado. Nota-se que em relação à assistência aos índios e às comunidades, 

essa só alcançaria “[...] os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à 

comunhão nacional [...]” (BRASIL, 1973). Portanto, se colocarmos a categoria índios na 

perspectiva de que eles não deixam de ser índios, em razão da sua integração à comunhão 

nacional, a lei, nesse caso, assume uma posição propositiva classificatória, racista, e 

objetivista, na forma de pensar e se relacionar com a questão indígena.  

Outra imprecisão. Para os índios e comunidades seria assegurada “[...] a possibilidade 

de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência [...]” e em consonância com essa 

premissa, era garantida a eles “[...] a permanência voluntária no seu hábitat, proporcionando-
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lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso [...]” (BRASIL, 1973). Como alguém 

pode se relacionar sem intervir? O mais intrigante nessa linha de ação política é que a 

instituição tutora, a FUNAI, coloca-se como agente ativo na condução do processo de 

integração, tanto que prevê que a sociedade nacional deve “[...] respeitar o processo de 

integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus 

valores culturais, tradições, usos e costumes.” (BRASIL, 1973).  

Para concluir.  Na realidade não se trata de uma proteção, mas sim, de uma ação 

política definida unilateralmente, em que o Estado mantinha o monopólio e controle sobre o 

processo da relação entre os índios e suas respectivas comunidades e o poder estatal e, por 

meio do órgão indigenista oficial, assumia o protagonismo integracionista do processo 

emancipatório.  Em relação a essa perspectiva, o Estatuto prevê que as instituições terão de, 

 

 

VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os 

programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;  

VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, 

tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo 

de desenvolvimento. [...] 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da 

legislação lhes couberem. (BRASIL, 1973).  

 

 

Para agir legitimamente, e se pautando em conceitos antropológicos culturalistas 

evolucionistas, o instrumento legal adotado pelo Estado brasileiro republicano abraça 

definições, em sua maior parte objetivas, para categorizar os índios e as comunidades. 

Ressaltamos, todavia, que o princípio ideológico da integração  

 

 

Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir 

discriminadas:  

I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana 

que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas 

características culturais o distinguem da sociedade nacional;  

II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou 

comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos 

outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou 

permanentes, sem contudo estarem neles integrados.  

 

Art 4º Os índios são considerados:  

I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos 

e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão 

nacional;  

II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com 

grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, 
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mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da 

comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento;  

III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no 

pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições 

característicos da sua cultura. (BRASIL, 1973) 

 

 

Em consonância com esse propósito, a definição de índios implica, em primeiro lugar, 

a sua distintividade em relação ao conjunto da sociedade nacional, em que o genótipo e 

fenótipo, implicitamente, servem-lhe de base para consolidar a ideia de raça em parâmetros 

biológicos. A autonomia da definição não cabe aos índios. Vale lembrar que a identidade é 

uma tomada de posição política que implica um conjunto de preceitos e regras sociais, morais 

e políticas, definido pela coletividade indígena e assumido pelos indígenas.  

No tocante à comunidade indígena, a definição prevista no Estatuto estabelece 

gradação de contato com base em referenciais de interação com a sociedade nacional. O 

gradiente, cujo ponto de identificação para classificar e hierarquizar são os valores e as 

referências objetivas presentes nas comunidades indígenas, cujas origens remetem à sociedade 

nacional, esses servem de parâmetros objetivos para estabelecer o grau de contato dos 

indígenas com a sociedade nacional.  

A ausência de elementos que explicitem e sejam condizentes com a cultura indígena, 

indicava que a comunidade já estava integrada. Ideologicamente, critérios subjetivos não eram 

levados em consideração para determinar a condição de ser índio, mesmo que a sociedade 

nacional estabeleça a distinção. 

O regime da tutela prevista no Estatuto fere o princípio da autonomia, na medida em 

que estabelece condições jurídicas e políticas para determinar preceitos e condições para as 

relações dos indígenas com o Estado nacional. Logo, a tutela é um instrumento de poder que 

garante ao Estado o monopólio político sobre questões de ordem política. Por outro lado, a 

saída desse regime era prevista, desde que: 

 

 

Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua liberação do regime 

tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que 

preencha os requisitos seguintes:  

I - idade mínima de 21 anos;  

II - conhecimento da língua portuguesa;  

III - habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional;  

IV - razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional.  

Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o órgão de 

assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no 

registro civil.  
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Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, 

o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a 

condição de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que, homologado 

judicialmente o ato, seja inscrito no registro civil. (BRASIL, 1973). 

 

 

É interessante observar que nesse expediente, implicitamente, não é previsto, por 

exemplo, que o índio ao satisfazer os requisitos do artigo continua a ser tratado como índio, 

porém, como os demais, ele é adjetivado e, ao contrário dos outros, destituído de direitos 

conferidos aos indígenas. É um índio sem direito ao direito indigenista.  Vale destacar que 

esses requisitos são extensivos às comunidades indígenas, que também podiam requerer a sua 

destituição do regime de tutela.  

 

 

Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão 

nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.  

 

Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa 

estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão 

tutelar competente.  

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele 

consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da 

extensão dos seus efeitos. [...] 

 

Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a 

emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar 

estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e 

comprovada, em inquérito realizado pelo órgão federal competente, a sua plena 

integração na comunhão nacional. (BRASIL, 1973).  

 

 

O Estado republicano reconhece a posse e a ocupação dos índios sobre terra reservada 

a eles, todavia, apesar de garantir o privilégio exclusivo da terra aos índios, o Estado mantém 

o domínio sobre ela. Trata-se de uma posse relativa, na medida em que o Estado determina 

que o uso deva “[...] respeitar as restrições legais [...]”. No meandro da legislação indigenista 

são perceptíveis categorias relacionadas ao espaço ocupado e a ser ocupado pelos índios. No 

âmbito do Estatuto fica patente que são as terras classificadas como reservas (imemoriais), 

além dessas, aquelas destinadas e alocadas nas categorias de parque e colônia. Por fim, a 

denominada território federal indígena.  

No caso da primeira, as reservas evidenciam que o Estado, em sua linha ideológica (da 

integração), associa o tipo de espaço a referenciais situacional dos índios e de suas 

comunidades. Os caracteres isolacionistas e preservacionistas, além de servirem de 



79 
 

 

parâmetros para determinarem a condição do espaço em relação aos índios, ou seja, a 

condição do índio determinará também a categoria do espaço. Nesse sentido, estamos diante 

de um determinismo cultural, no qual o estado cultural fomentará a base da relação do Estado 

com as comunidades indígenas estabelecidas no espaço denominado de Reserva, o que reforça 

e justifica o protetorado estatal em relação aos índios e às suas comunidades. Fica patente, 

também, que a posse e ocupação são transitórias. Tanto é assim que a categoria Parque 

Indígena, conforme prevê o Estatuto (BRASIL, 1973), é destinada aos índios “[...] cujo grau 

de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União 

[...]”. Em outros termos, aos “índios considerados relativamente incapazes”.  

O relativo a que se refere a legislação é aferido pelo volume de bens culturais da 

sociedade nacional, incorporados pelas comunidades indígenas. Nota-se, portanto, um 

determinismo assimétrico cujo ponto de partida para determinar o grau são os valores 

ocidentais. Quanto mais distantes dos referencias ocidentais, menos integrados, ou não 

integrados e, quanto mais próximos, mais integrados. 

O princípio ideológico da integração objetivará a categoria da área denominada de 

Colônia indígena. Essa, conforme previsto,destina-se aos índios aculturados e aos não- índios. 

O uso do termo aculturado explicita que o Estado via a condição do índio como uma fase 

transitória. A adjetivação índio aculturado demonstra o grau de incorporação e convivência 

entre índios e não-índios no espaço territorial brasileiro.  

Novamente, quanto maior se evidencia o intercâmbio social, cultural, político e 

econômico, mais fortemente projetava-se a ideia de integração. Nessa linha evolucionista 

positivista, o projeto final era garantir, pelo processo assimilacionista, a integração plena e 

efetiva dos índios à comunhão nacional, bem como todo o seu patrimônio social, político, 

cultural e econômico deixariam de existir objetivamente. Nesse contexto, implicitamente, a 

terra seguiria a mesma linha que, com o tempo, deixaria de ser terra indígena, pois estaria 

integrada absolutamente ao Estado nacional. 

 

 

Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas 

destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de 

subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens 

nelas existentes, respeitadas as restrições legais”.  

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com 

as de posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das 

seguintes modalidades:  

a) reserva indígena;  

b) parque indígena;  

c) colônia agrícola indígena. (BRASIL, 1973).  
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A política de integração arquitetada e prevista no instrumento legal que orienta a 

relação dos índios e comunidades com o Estado nacional, pauta e legitima o modelo de 

educação formal que deve ser destinada aos índios. A ideia de transitoriedade está presente 

nesse modelo, tanto assim que a educação formal estrategicamente assenta-se em um processo 

gradativo com vista a levar os índios a terem “[...] compreensão dos problemas gerais e 

valores da sociedade nacional.” (BRASIL, 1973). O compreender não objetiva propiciar 

condições para se relacionar, mas sim, para levar o índio a entender a sua inserção gradativa à 

comunhão nacional. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 redesenha a política de 

Estado para com os povos indígenas
45

. Os instrumentos jurídicos editados e aplicados 

orientando-se pelos Artigos 215, 231 e 232 da CF/1988 (BRASIL, 1988) reconfiguram a 

relação entre o poder público e os indígenas. A decisão de descentralizar as ações da 

Fundação Nacional do índio – FUNAI ocorrida no Governo Collor, pode ser vista como um 

marco político pragmático dessa relação
46

. Estados e municípios
47

 passaram, juntamente com 

a União, a se mobilizarem no sentido de coordenar, implantar e desenvolver políticas públicas 

específicas para os povos indígenas.  Inicia-se, assim, um novo marco político estatal 

indigenista
48

 no Brasil. 

As demandas políticas indígenas
49

 relativas à demarcação de terra, saúde e educação 

indígena, a princípio pautaram a relação política com o Estado. Os processos de identificação, 

reconhecimento, delimitação e homologação de Terras Indígenas ficaram sob a coordenação 

da FUNAI, instituição vinculada ao Ministério da Justiça - MJ. O avanço na política fundiária 

pela ótica do governo foi considerado significativo em decorrência de, nos últimos dez anos, 

terem sido homologadas diversas terras indígenas, sendo que, atualmente, há 612 Terras 

                                                             
45

 Há no Brasil 210 povos e 170 línguas indígenas. Disponível em: <http//:www.funai.gov.br>.  
46

 O governo Collor edita o Decreto No. 23/91 passa a coordenação da saúde indígena para o Ministério da 

Saúde - MS e o Decreto 26/91 a coordenação da educação indígena para o Ministério da Educação – MEC.  
47

 Há 5.561 municípios no Brasil, no Amazonas há 62. Na Microrregião de Parintins há 07 municípios: 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Uatumã e Urucará. Cf. 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm> e 

<www.seplan.am.gov.br/.../pib_por_micro_messore>.  

 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm 
48

 Trata-se de ação política de instituição e de pessoas não indígena em relação aos indígenas e suas 

comunidades.  
49

 Toda ação política demandada pelas organizações, comunidades e grupos indígenas. A diferenciação nos 

auxilia a identificar a natureza específica dos demandantes se indígena ou indigenista.  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm
http://www.seplan.am.gov.br/.../pib_por_micro_messore
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Indígenas reconhecidas
50

. Todavia, instituições indigenistas não estatais e o movimento 

indígena organizado denunciaram que os números de demarcações apresentadas pelo governo 

estão aquém das reais necessidades dos povos indígenas, principalmente nas regiões Sudeste e 

Nordeste, onde os avanços, conforme afirmam as ONGs, foram insignificantes, e há muitas 

lacunas a serem preenchidas na Amazônia
51

.   

Com a descentralização das ações da educação e da saúde do âmbito da FUNAI, a 

política de educação indigenista, educação promovida, direcionada e conduzida a partir de 

princípio estatal, ficou sob a responsabilidade do Ministério da Educação e Cultura – MEC. A 

aprovação da Lei nº 9.394/1996 - Diretrizes de Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

proporcionou a interlocução e ampliou os espaços políticos entre os indígenas e o Estado
52

. 

Diversos fóruns e encontros foram instituídos pelos poderes públicos responsáveis pela 

educação indigenista e pelas organizações indígenas com o objetivo de promover a 

implantação e desenvolvimento das diretrizes definidas pela nova LDB
53

.  

Além da educação o Estado institui o Decreto Presidencial nº 23/1991 que transferiu 

para o Ministério da Saúde a coordenação das ações de saúde dos povos indígenas e criou os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI. Entre o período de 1993 a 2007, foram 

realizadas três conferências nacionais para debater a política de atenção à saúde indígena, 

além dessas, outras se seguiram, No tocante à saúde, os parâmetros definidores da política de 

saúde asseguraram e garantiram o corporativismo, o clientelismo e o universalismo de 

procedimentos (NUNES, 2010).  

A estrutura política de interlocução e de espaço político com objetivo de incrementar a 

política pública de saúde indígena instituiu como mecanismo, consulta e coleta de subsídio 

para a consolidação do sistema de saúde indígena. Observa-se que a descentralização da 

questão indígena no âmbito do Estado e a política de ampliação dos fóruns temáticos 

relacionados à questão da terra, saúde e educação ampliam-se, bem como os parâmetros de 

relação política indigenista no âmbito do próprio Estado.  

A partir da implantação da política de saúde e de educação indígena, assentadas em 

pautas indigenistas, Estados e municípios passaram a criar estruturas para atender as diretrizes 

                                                             
50

 O governo brasileiro recebeu recurso do PPG-7 para incrementar a política de demarcação de terras indígenas 

na Amazônia através do Programa de Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal – PPTAL. (BRASIL, 

2012). 
51

 Dentre as instituições, destacam-se o Conselho Indigenista Missionário – CIMI, Coordenação das 

Organizações Indígena na Amazônia – COIAB.  
52

 Através da Resolução do Conselho Nacional de Educação Nº. 03/1999 – institui a reorganização do modelo de 

educação indígena.   
53

 Conferências regionais e nacionais para discutir questão indígena relativa à saúde e a educação ganharam 

forças política e passaram a ser o lugar mais amplo das discussões em torno desses temas.  
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definidas pelo governo federal
54

. Essas diretrizes demandaram a redefinição do 

relacionamento entre os poderes públicos municipais e os indígenas. Instituições públicas 

municipais foram criadas exclusivamente para demandar e receber as reivindicações políticas 

indígenas protagonizadas pelas organizações, lideranças e comunidades indígenas. Nesse 

cenário, dois grupos se caracterizavam como os principais protagonistas: os indígenas e os 

profissionais da área da saúde. 

As ações públicas relacionadas às questões fundiárias, de educação e de saúde 

indígena, servirão de parâmetros para outros ministérios incluírem em suas demandas 

políticas a questão indígena, a exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS 

prioriza os indígenas no Programas de Transferência de Renda, o Ministério da Agricultura e 

Produção Agropecuária – MAPA por intermédio da Companhia Nacional de Abastecimento – 

CONAB apoio aos projetos agrícolas. Ao pautarem as demandas indígenas em suas políticas 

e, ao mesmo tempo as adequando, esses ministérios, seguindo a orientação do pacto 

federativo, direcionaram políticas para os Estados e para as secretarias municipais de 

assistência social e cidadania e de produção e abastecimento. 

O quadro macrossituacional da relação entre os indígenas e o Estado, via política 

pública, abrangerá a maioria dos povos indígenas no Brasil. Os Sateré-Mawé, povo que habita 

a TI Marau/Andirá, localizado na região denominada de Microrregião de Parintins-Amazonas, 

cuja população corresponde a 11.199 (IBGE, 2010) pessoas distribuídas em 107 

comunidades, demandam suas políticas relacionadas à proteção da terra, à saúde e à educação, 

nos diversos fóruns criados e instituídos a partir dessa nova relação política.  

Por fim, vale destacar que o Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé,
55

 foi criado 

formalmente em 1990 e agregou, em sua estrutura política, a Associação dos Professores 

Bilíngue Sateré-Mawé - APBSM, Associação dos Agentes Indígenas de Saúde – AISM e a 

Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Mawé – AMISM.   O que demonstra que a ação de 

descentralização do Estado, em relação à questão indígena, levou ao estabelecimento de novas 

estruturas institucionais de relacionamento com os poderes públicos municipais e com os 

poderes públicos estaduais e federais que se instalaram nas cidades de Parintins, Barreirinha e 

Maués.  
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 Em 2008 foi realizada a I Conferência Nacional sobre Educação Indígena.  
55

 A partir da fundação da COIAB em 1989 proliferou a criação de organizações indígena no Brasil (Cf. Barbosa 

e Silva, 1995).  
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4 O Movimento Indígena, Estado e os Sateré-Mawé 

 

 

4.1 Perspectiva política do movimento indígena 

 

 

Em fins dos anos 80 do século XX, o movimento indígena organizado passa a figurar 

no cenário nacional e internacional impulsionando a reestruturação da política indigenista do 

Brasil (OLIVEIRA, 1988). A ação política dos povos indígenas no Brasil não se constitui em 

um ato isolado e exclusivo; em outro país latino-americano, indígenas de diversas matrizes 

étnicas por meio de diversos movimentos indígenas, criaram, formalmente, instâncias de 

interlocução, neste caso, as organizações indígenas, com o propósito de influir demandar e ver 

garantido nas novas cartas constitucionais os direitos indígenas, vale destacar que, muitos dos 

países latino-americanos saiam dos regimes ditatoriais e iniciavam os processos de 

redemocratização. A ação política dos indígenas foi objeto de discussão promovida em 2004 

pelo Gabinete de Segurança Institucional do Brasil
56

.  

Nesse contexto de redefinição política, tanto por parte dos indígenas quanto pelo 

Estado brasileiro, caracteriza-se como a inserção da política indígena no sistema político 

nacional, levando o Estado a criar parâmetros para atuar de forma específica na questão 

indígena. Questões relativas à demarcação de território indígena e reconhecimento étnico se 

constituíram nas principais agendas dos indígenas. Todavia, vale destacar que essa postura 

política não se restringe somente às populações indígenas. A economia de bens simbólicos 

gerida pelos movimentos que pautavam as agendas políticas em bases culturais aglutinava-se 

aos movimentos sociais, dentre eles os movimentos negros, feministas, ecologistas e 

ambientalistas.       

No caso específico da questão indígena brasileira constatamos e analisamos, a partir 

da literatura que versa sobre a questão levantada, que até meados de 1988 a política 

indigenista do Brasil tinha suas bases jurídicas explicitamente fundamentadas em estrutura 

política colonialista do século XVII. Nesse período, a disputa política pautava-se em ações 

centradas em uma perspectiva do multiculturalismo, entendida como a tentativa de o Estado 

controlar e impor a sua forma de ver e pensar a cultura indígena e, no multicultural, a luta dos 

indígenas em ter o controle sobre a sua cultura (BOURDIEU, 1998a). O Estado, para tal fim, 

adotava políticas visando a difusão de valores e as referências ocidentais e, para tanto, 
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BLOG DO ALON. Questão Indigena. Disponível em: 

<http://www.blogdoalon.com/ftp/questaoindigena.pdf>. Acesso em: 19 jul 2014. 
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estabelecia estratégias e desenvolvia mecanismos estruturantes com o objetivo de “pacificar” 

e incorporar a população indígena aos desígnios ocidentais. Os indígenas, por seu turno, 

procuravam, em muitos casos, manter a posse e domínio de seus valores. 

Em três séculos de política estatal indigenistas do Estado brasileiro cujas estratégias 

políticas de extermínio, no período colonial denominada no Brasil de “guerra justa” ou de 

limpeza étnica, bem como a classificação estabelecida a partir da categorização de civilizado 

e não-civilizado, a hierarquização pautada em categoria fitogênica índios, bugre, caboclo, 

mestiço, o controle via tutela legitimada em princípio burocrático-jurídico, e ainda a 

emancipação justificada em categoria atributiva valorativa de parâmetro ocidental, pautaram a 

relação entre os indígenas e o Estado. 

Não há como negar que as estratégias e os mecanismos historicamente demarcados de 

propagação de valores ocidentais entre a população indígena, a princípio, alcançaram seus 

objetivos. Ao colocarmos em perspectiva comparativa os censos da população indígena dos 

países da América do Sul, percebe-se que o Brasil, com 0,4% da população identificada como 

indígena (IBGE, 2010), juntamente com o Uruguai, cuja população indígena corresponde a 

4,9% da população
57

 e a Argentina com 1,57%
58

 possuem, em termo relativo, uma população 

indígena diminuta em relação à população nacional, diferentemente de outros países, como a 

Bolívia, o Peru e a Guatemala, por exemplo. Fica patente, observando os processos políticos 

entre o Estado brasileiro e os povos indígenas, que o intuito maior da política de integração e 

assimilação dos indígenas à comunhão nacional objetivava a exclusão definitiva das estruturas 

sociais e políticas, e a eliminação cognitiva indígena dos seus referenciais.       

As estratégias políticas do Estado brasileiro sofreram reveses na medida em que os 

indígenas nas três últimas décadas passaram a ser protagonistas políticos ao promoverem 

articulação e mobilização indígena em todo Brasil (RAMOS, 1990). Essa ação coloca em 

destaque dois princípios políticos: o da ação política via movimento e o da ação política via 

organização, sendo que hegemonicamente predominou o segundo. Apoiados por organismos 

internacionais e nacionais, os indígenas organizam-se formalmente e fazem surgir o 

movimento indígena organizado de caráter local, regional, interestadual e internacional
59

. A 

partir de suas organizações, pautando-se e justificando as ações políticas em bases culturais, 

os movimentos organizados reivindicavam a interlocução direta com o poder público.   
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 (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 2012). 
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 (FIDA, 2012). 
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 (COICA, c2012). 
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Esse contexto histórico em que se redefine a ação política indígena, em oposição à 

política indigenista estatal, é inserido em um sistema político maior à estrutura política 

indígena, cuja base estrutural foi construída e será conduzida pelos mecanismos e estratégias 

políticas desenvolvidas pelas organizações indígenas. Os impactos dessa ação promoveram a 

mudança de atitudes dos indígenas ante a política do Estado em relação à questão indígena, 

levando a mudanças de comportamento das lideranças tradicionais indígenas em relação aos 

órgãos indigenistas. Em relação às atitudes, ocorreu a delimitação e ampliação das fronteiras 

políticas. Os indígenas procuram insistentemente marcar presença na condução e definição da 

política indigenista e veem na organização formalmente constituída a possibilidade de “terem 

voz e serem ouvidos”, delimitando, assim, a fronteira política estatal em relação à fronteira 

política indigenista. Todavia, no caso específico de lideranças indígenas do alto rio Negro, 

conforme destaca Sidnei Clemente Peres, 2003, analisando a questão do PCN, as atitudes de 

algumas lideranças eram ambíguas em relação à política indígena, tendo em vista que essas 

lideranças defendiam a política indigenista do Estado, como podemos constatar: “[...] Álvaro 

Sampaio teve um desempenho ambíguo devido à sua dupla ligação com o movimento 

indígena a nível nacional e com os irmãos Machado, ligados à cúpula militar do governo José 

Sarney, o Conselho de Segurança Nacional.” (PERES, 2003, p.151). 

As mudanças de atitudes dos indígenas ocasionam mudança de comportamento do 

Estado em relação às lideranças tradicionais e às lideranças indígenas de base. Os primeiros, 

por muito tempo, sempre foram os guerreiros que não entraram na sociedade de corte 

(ELIAS, 1994) e, em muitos casos, passaram a ter um valor político de representação 

simbólico e, com o passar dos tempos, os segundos passaram a intermediar a relação política 

entre o Estado, adotando comportamento diametralmente oposto ao comportamento das 

lideranças tradicionais, ao privilegiarem e fazerem da política a sua profissão em detrimento 

da política como vocação. (WEBER, 2013). 

As organizações indígenas, pela ação política de suas lideranças, reestruturam o 

movimento indígena, proporcionando o surgimento de associações e comunidades indígenas 

em cidades e nos territórios indígenas (BARBOSA; SILVA, 1996; ROMANO, 1982; 

LAZARINI, 1981; SILVA, 2001 e ESPINDOLA, 2013). Essa redefinição política torna-se 

importante como foco de análise por permitir observar a dessemantização dos fundamentos 

culturalistas que definiam o lugar do índio, o que era e o que não era índio no Brasil, por 

exemplo, em muitos lugares, indígenas que viviam em cidades eram tidos como não-índios 

(SILVA, 2001), além disso, há uma maior visibilidade no tocante à questão indígena em todo 

o Brasil.  
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A condição e definição de índio antes da CF-1988 (BRASIL, 1988) pautavam-se em 

categorias substancializadas na objetividade das diferenças que se apresentavam em relação às 

demais populações do Brasil. Nesse contexto, para ser índio, o componente objetivo deveria 

ser evidente e inteligível os sinais diacríticos a serem esboçados (OLIVEIRA FILHO, 1999).  

Questionamentos em relação a esse paradigma adotados pelo Estado brasileiro que não 

considerava e nem levava em consideração a natureza política da própria construção e 

transformação do ser indígena, imputava aos indígenas o princípio da visão e da divisão 

(BOURDIEU, 1998b) em relação a si próprio, que era reproduzido em sua relação com os 

demais indígenas. O fenômeno da negação é o efeito dessa política. 

Para o etnólogo Nimuendajú (1948) os Sateré-Mawé com os quais manteve contato 

não eram mais índios, mas, sim, civilizados (NIMUENDAJÚ, 1948, p. 245-254). O olhar 

classificador primado pela objetividade conceitual não reconhece e nem aceita a perspectiva 

subjetiva do ser e do que é indígena. Isso a nosso ver é perigoso, pois o outro não se 

autodefine, mas é definido pelo outro. A eliminação do sentido e do significado, neutralizando 

e controlando a subjetividade indígena, foi uma das estratégias adotadas pelo Estado brasileiro 

para eliminar paulatinamente as referências indígenas. Isto posto, podemos asseverar, 

seguindo Bourdieu (2011b, p. 39) que, 

 

 

Sin embargo, las diferentes estratégias de reproducción no pueden defininirse 

acabadamente si no es en relación con mecanismos de reproducción, 

institucionalizados o no. El sistema de estratégias de reproducción de una unidad 

doméstica depende de los benefícios diferenciales que puede esperar de las 

diferentes inversión en función de los poderes efectivos sobre los diferentes 

mecanismos intitucionalizados (mercado econômico, mercado escolar, mercado 

matrimonial) que le aseguran el volume y la estructura de su capital. 

 

 

Com os novos parâmetros oriundos da CF-1988 (BRASIL, 1988) e dos instrumentos 

jurídicos e políticos internacionais
60

, principalmente a Convenção nº 169 da OIT (OIT, 2011), 

comunidades e associações indígenas articuladas e mobilizadas, configurando-se em 

comunidades políticas Weber (1999), são identificadas e localizadas em diversos territórios 

indígenas e, nas cidades, deixam de ser um ponto fixo, isolado, encapsulado e passam a ser 

um ponto de referência de sentido e de significado político, (ROMANO, 1983; FÍGOLI, 

1983; LAZARINI, 1981 e SILVA, 2001).  
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 Vide a Instituição da década dos povos indígenas, Declaração Universal dos Direitos Indígenas, Declaração 

Universal dos Direitos lingüísticos/ONU.   
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Nesse cenário, portanto, as associações e as comunidades passam a ser o elo entre a 

maioria dos povos indígenas e as instituições estatais e não estatais. Quanto a essa última, 

vale a pena lembrar que muitas organizações não estatais são permeadas pelo “[...] espírito do 

Estado [...]”, (BOURDIEU, 2013, p.91-123) quando não é a própria encarnação do Estado 

serão as associações formalmente construídas. Do ponto de vista político, notamos que o 

Estado, ao privilegiar as organizações formais como interlocutoras, as comunidades 

localizadas em diversos espaços enfraquecem. As lideranças tradicionais perdem espaço de 

referência política. Caracterizamos esse momento como o isolamento político do “principal” 

na relação com o poder público. Indígenas que dominam a linguagem e os códigos políticos 

do universo não-indígena passam a figurar no plano político interétnico como interlocutores 

privilegiados. Isso é perceptível quando observamos, por exemplo, que no quadro de direção 

das organizações indígenas a figura do líder tradicional é inexistente, todavia, em se tratado 

dos Sateré-Mawé, decorreram 23 anos, conforme nosso levantamento, para que uma liderança 

tradicional assumisse um cargo na direção no CGTSM, o tui´sa Zuzu Michiles em 1987 e o 

tui’sa Antônio Tibúrcio Neto em 2011
61

. 

Com o incremento de políticas públicas, principalmente na área da educação e da 

saúde indígena, as organizações e as comunidades indígenas passam a legitimar as ações, 

todavia, as lideranças indígenas de bases
62

 configuraram-se em sendo as principais 

protagonizadoras da ação política. O que antes para o Estado pareceria ser um problema 

passou a ser uma solução para minimizar os custos políticos, o que antes demandava 

investimentos em quadros especializados para lidar com a questão, o poder público encontrou, 

nos próprios mecanismos criados pelos indígenas, a via mais rentável para manter o controle 

sobre a população indígena, na medida em que ao deter o capital econômico dentre outros, 

agregou o capital cultural indígena, aumentando assim, o leque do seu metacapital. Todavia, 

isso somente foi possível em decorrência de muitas lideranças de base terem assumido para si 

“[...] o espírito de Estado [...]” (BOURDIEU, 2013, p.94-95). 

Nesse cenário de mudança e reestruturação política impulsionada pelas novas regras 

constitucionais que passaram a vigorar no Brasil, os artigos 231 e 232 da CF-1988 (BRASIL, 

1988), nos diversos fóruns são ressaltados pelos indígenas como sendo o que lhes garante 

autonomia política frente ao Estado. Por sua vez, os contrários a essa demanda apontam que o 
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  CONSELHO GERAL DA TRIBO SATERÉ-MAWÉ – CGTSM. Atas [de assembleias e Reuniões]. 

Disponível em: <http://www.nusoken.com/home >. Acesso em: 15 out 2013.  
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 Há necessidade de problematizarmos essa categoria, há lideranças indígenas com ideias e concepções 

indigenistas e há lideranças indígenas com pensamento e ideias indígenas. Essas categorias podem se 

identificadas nos territórios, associações  e comunidades, como também na esfera pública.    
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Estado não abriu mão das ações políticas sobre os indígenas. Visando garantir e ampliar a 

interlocução com o poder público, os indígenas intensificaram as mobilizações e as 

articulações políticas entre os diversos povos indígenas em todo território nacional e, além 

disso, procuraram articular-se com as organizações de apoio à causa indígena em nível 

nacional e internacional
63

.  

O processo de articulação como instrumento de ação levou a mobilização e a 

organização institucional política dos indígenas a se tornarem mais presentes em relação ao 

Estado. Essa articulação e mobilização, em virtude do apoio internacional, demandaram 

discussão em torno da soberania nacional (ALBERT, 2008, p. 177-207), principalmente pelo 

empoderamento político com vista à demarcação de territórios indígenas em região de 

fronteira
64

. 

A demanda sugerida e encaminhada pelos agentes políticos e recepcionadas pelas 

organizações indígenas ganha força e consistências; em resposta a essa ação, o Estado 

intensifica suas ações em relação aos indígenas, e procura ampliar a participação, 

promovendo e intensificando os fóruns de discussão, visando construir um consenso. Na 

perspectiva weberiana, consenso é definido como: 

 

 

[...] el hecho de que un actuar orientado según expectativas del comportamiento de 

otra personas tenga, a causa de ello, una chance empiricamente ‘válida’ de ver 

cumplidas esas expectativas, precisamente porque subsiste objetivamente la 

probabilidad de que estos otros traten esas expectativas, a pesar de la inexistência 

de un pacto, como ‘válidas’ y provista de sentido para su conduta. Los motivos por 

los cuales pueda esperarse esta conducta de parte de los otros carecen 

conceptualmente de importancia. El conjunto de acciones en comunidad qu acaecen 

determinadas por la orientación según tales chances ‘de consenso’ debe 

denominarse ‘actuar por consenso. (WEBER, 2006, p. 204).  

 

 

As lideranças compreenderam e absorveram a mudança de paradigma ocorrida no 

mundo em relação aos povos indígenas e populações tribais. A título de referência, a situação 

indígena, que já fora objeto de debate na década dos anos 50 do século XX na ONU, em que 

fez surgir a Convenção nº 107 – da OIT cujo paradigma de orientação política pautava-se na 

ideia de integração e assimilação, passou a ser o instrumento básico que norteou diversas 
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 A União das Nações Indígenas – UNI foi à primeira organização de caráter pluriregional e pluriétnica criadas 

pelas lideranças indígenas para mediar o diálogo com o Estado brasileiro.  
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 O processo de discussão de demarcação das terras indígenas Andirá/Marau ao contrário da demarcação dos 

territórios do Rio Negro, Tikuna do Alto Solimões, Yanomami no Amazonas e Roraima, e Javari no Amazonas, 

e mais recentemente a demarcação do Território Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, que mexeu com os 

brios nacionalista das forças armadas, o Território Sateré-Mawé o cunho ideológico pautou-se na idéia de 

progresso.   
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políticas públicas promovidas pelos Estados consignatários da referida Convenção. Do 

continente sul-americano, além do Brasil, foram consignatários, Argentina, Bolívia, 

Colômbia, Equador, Paraguai e Peru, (CORDEIRO, 1999, p. 109).  

A Convenção da integração, ipso-facto, assim podemos caracterizar o instrumento 

jurídico-político internacional. Em seus artigos e parágrafos é visível a incorporação da 

ideologia política do determinismo integracionista. No tocante ao termo jurídico-político, 

justificamos o uso por entendermos que tal instrumento surgiu da necessidade em dar resposta 

para uma situação-problema
65

 advinda das condições sócio-econômicas e políticas às quais 

estavam submetidos os diversos povos indígenas no mundo e, em especial, nas Américas 

(CORDEIRO, 1999). 

A revisão da Convenção nº 107 da OIT (OIT, 1957) pela ONU e a redefinição política 

e administrativa do Brasil em fins da década de 80, abriram espaço para a construção de uma 

nova ordem institucional de política indigenista no território nacional.  Essa mudança na 

esfera internacional ocasionou impactos políticos no Brasil. Traduzindo. O Brasil é 

pressionado pelos organismos internacionais e pela sociedade civil organizada que apóia a 

causa indígena, a rever sua política indigenista. No entanto, o Estado brasileiro manteve 

posição neutra em relação a sua adesão à Convenção nº. 169 – da OIT até 2004, ou seja, cinco 

anos após a sua edição. 

A estratégia da política de controle e incorporação gradual dos indígenas à comunhão 

nacional é redefinida. Adota-se, como princípio político, o consenso, ou seja, abertos os 

canais de interlocução entre o Estado e os indígenas, via organização indígena, a estratégia 

política indigenista procura, de forma sutil e atemporal, impor sua agenda na relação com os 

indígenas.  

Analisamos que o processo político de integração do Estado assume outra feição. 

Deixa de ser impositiva e passa a ser negociada. Vislumbra-se, com isso, a possibilidade de, 

em um primeiro momento, ter o controle político sobre a estrutura política indígena, o que 

possibilitaria a difusão dos valores estatais e a própria racionalização mais eficiente da 

política do Estado para os povos indígenas e, ao mesmo tempo, esvaziaria toda e qualquer 

inciativa dos indígenas em ter qualquer espécie de controle sobre a agenda política indigenista 

do Estado e o desenvolvimento de uma agenda própria. Manejando a agenda política indígena 

a seu favor, o Estado neutraliza as iniciativas dos indígenas de vislumbrarem a perspectiva 
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 Vide o preâmbulo da Convenção nº. 169 da OIT.  
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política de terem autonomia política e cultural sobre as pessoas que se encontram em seus 

territórios. 

A matriz integracionista respaldada no paradigma cultural assimilacionista, passou a 

ser questionada pelas organizações indígenas e pelas organizações indigenistas não- estatais 

de apoio à causa indígena (OLIVEIRA, 1988). Dessa ação, e de forma lenta e gradual, a 

política de integração culturalista é reconfigurada. No entanto, isso não significou que o 

Estado tenha abandonado inicialmente o seu projeto de integracionista assimilacionista. 

Refinou-se a relação política. Isso nos permite pensar que a integração subjetiva culturalista 

de controle e imposição, demandou uma nova forma de encarar e lidar com a diferença 

baseada na ideia de um país plural, hoje em vigor, abrindo espaço para o surgimento, que não 

deixa de ser culturalista, da política do multiculturalismo (BOURDIEU, 1998a), cujo objetivo 

é manter a agenda e o controle político sobre os povos indígenas. Controlar e pautar a agenda 

multicultural demandada pelos povos fez surgir uma nova gramática política indigenista.  

As atitudes políticas de muitas lideranças indígenas reconfiguram a ação política do 

Estado. Essa relação faz surgir os indígenas especialistas em questões indigenistas, que se 

tornaram condutores da política do Estado para as populações indígenas. No caso específico 

dos vinculados à ordem estatal, observamos que o posicionamento e as práticas políticas são 

respostas à ação civilizatória e essas respostas coadunam-se com a estratégia, via educação, 

em inculcar valores e referência ocidental. Isso é perceptível quando notamos que ideias 

políticas de muitas lideranças estão acopladas a linhas políticas do Estado. 

Não é sem propósito que se observa a participação de muitos indígenas nos quadros de 

instituições estatais. Os que hoje estão participando no quadro das instituições estatais, em 

muitos casos, são qualificados de “índios do Estado”
66

. Nota-se, portanto, que aquilo que era 

visto e valorizado como algo positivo passa, em tempos atuais, a ser questionado pelos 

indígenas, o que indica que as comunidades e organizações indígenas diferenciam a ação 

política de muitos indígenas que atuam nos quadros do movimento indígena organizado, 

daqueles que atuam nas fileiras políticas do Estado. 

Nesse cenário de abertura, conquista e perda de espaço político, em trinta e sete anos 

de luta do movimento indígena organizado, cujo marco histórico dá-se a partir das 

assembleias indígenas organizadas pelo CIMI em abril de 1974 (CIMI, 2014), os indígenas, 

independentemente do contexto adverso, avançaram no cenário político e, aos poucos, foram 
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 No Amazonas há indígenas em cargos comissionados e concursados na esfera pública municipal, estadual e 

federal. Essa qualificação foi-nos expressa em 2003 por uma indígena da etnia Tukana que, a época, era 

coordenadora de uma associação indígena.  
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ampliando seu espaço de interlocução, fazendo com que as instituições de apoio à causa 

indígena, principalmente aquelas que se dedicam à ação política strictu sensu, deixassem de 

ser interlocutores principais na relação com o Estado. 

O empoderamento das organizações indígenas e de lideranças não tradicionais abriu 

espaço para investidas do Estado sobre esse recurso humano, bem como levou muitos 

indígenas para a esfera do campo político partidário. Sendo este último um dos caminhos para 

se estar em permanente diálogo com o Estado, a partir da inserção de indígenas nas disputas 

eleitorais, conforme podemos observar no levantamento do TRE-AM, a saber: 

 

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), somente 

nove candidatos se identificaram como índios no Estado. O número representa 

apenas 1,2% dos 748 pedidos de candidaturas desse ano. Toda região norte, afirma 

o TSE, possui 29 candidatos que se declararam indígenas, de um total de 4.353 

concorrentes aos cargos à disposição nesta eleição. Destes candidatos, um 

concorre a senador, um para 1º suplente, três concorrem ao cargo de deputado 

federal e 24 ao de deputado estadual. No Amazonas, o partido com maior número 

de candidatos indígenas é o Partido dos Trabalhadores (PT). (LOPES,  2014). 

 

 

Imagem 3 - TSE identifica candidatos índios. 

 
Fonte:  Portal Brasil Noticias [site]. 

67
 

 

 

Os povos indígenas no Brasil por meio de suas organizações construíram uma nova 

gramática política indígena de interlocução para com o Estado. O Estado, por sua vez, recriou 
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 PORTAL BRASILNOTICIA. Disponível em: <http://brasilnoticia.com.br/eleicoes-2014/tse->. Acesso em: 13 

ago 2013. 
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uma nova política indigenista. Para tanto, as comunidades e organizações elegem e legitimam 

lideranças como interlocutoras para mediar a relação entre os indígenas e o Estado.  O Estado 

elegeu e legitimou a ação política indigenista por intermédio de muitos indígenas que saíram 

do quadro institucional indígena e passaram a atuar no quadro das instituições indigenistas. 

Neste cenário de mudança e transformação, os Sateré-Mawé impulsionados pelas 

experiências advindas dos confrontos no início da década de 80 com a empresa de petróleo 

estatal francesa Elf-Aquitaine (LORENZ, 1992, p. 34), com o Estado que pretendia construir 

uma estrada que ligaria Maués à Itaituba no Pará, bem como, a forte presença de madeireiros 

e regatões na região dos rios Marau e Andirá, e ainda, o controle político da FUNAI, e por 

fim, o novo cenário político que se dá no Brasil, foram os ingredientes que favoreceram a 

criação no dia 15 de setembro de 1987 do CGTSM. (FIGUEROA, 1997). 

Ao observarmos a composição política da estrutura que articulou a criação do 

CGTSM, é possível perceber o intercruzamento entre a cultura política indigenista hierárquica 

vertical e a cultura política indígena horizontalizada. Duas culturas, dois sistemas em uma 

única arena de tensão e confronto político. Enfim, duas culturas, duas formas de lidar com o 

universo político e de pensar a realidade dividem o mesmo cenário. Das dez pessoas 

institucionalmente eleitas, seis são reconhecidas pelas comunidades como legítimas tui’sá,  as 

outras quatro são pessoas institucionalizadas pela FUNAI. Trata-se do capitão geral, chefe do 

Posto Indígena - PIN e os professores. (FIGUEROA, 1997).   

Essa cultura da institucionalização formal indígena, ou seja, a constituição de 

associação mediante o registro de ata em cartório, sua inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ
68

 agrega duas outras estruturas políticas. Primeiramente, as lideranças 

tradicionais que são os legítimos guardiões da tradição política Sateré-Mawé, e os Sateré-

Mawé institucionalizados nas figuras do capitão geral, capitão, chefe do PIN e os professores.  

Em função do exposto, podemos definir esse momento como a política de 

incorporação institucional do outro ao sistema político indígena. Essa lógica da incorporação 

ou ainda de um “canibalismo institucional político” como um elemento fortemente presente 

na política de relação construída pelos Sateré-Mawé. Isso nos faz crer que as atitudes e os 

comportamentos destes em relação ao outro que são alocados no rol da relação política nunca 

deixou de existir. Historicamente, a lógica da cultura política de agregação de forma 

imperceptível é instrumentalizada pelos indígenas, portanto, conforme assevera Alba 

                                                             
68

 O CNPJ é emitido pela Secretaria da Receita Federal, após a devida inscrição da ata de fundação da 

instituição.  Antes de 1988 a Receita Federal emitia o CGC- Cadastro Geral de Contribuinte para as instituições e 

o CIC - Cartão de Identificação do Contribuinte para as pessoas físicas, posteriormente passou a ser nominado de 

CPF - Contribuinte Pessoa Física.   
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Figueroa, “La nation Sateré-Mawé comprend diverses nations. Sateré-Mawé a été et est le 

chef des autres indiens, Il a le trite, Il est le guerrir, celui qui a toujours lutté pour la 

comunauté. D’autre tribus s’y sont incorporées et sont naturalisées Sateré-Mawé [...]. (1997, 

p.185). 

A lógica da cultura marcada pela hierarquia política clânica, cuja base de orientação é 

a conduta das pessoas em relação a cada sililings, Alvarez (2009, p. 29) serve de base para 

organizar, em um primeiro momento, a direção organizativa do CGTSM formatando, assim, o 

campo político indígena Sateré-Mawé. Todavia, por ser uma instituição pluriclânica 

construída para ser o fórum de interlocução com o mundo não indígena, o parâmetro 

hierárquico marca a relação interna em cada comunidade, centrada na relação do irmão mais 

velho para o irmão mais novo, levou ao estabelecimento de um novo ordenamento político 

baseado na segmentação política institucionalizada pautada no representativismo comunitário 

e regional. 

Essa tendência abre espaço para que uma pessoa que, no plano cultural clânico, é 

considerada de um clã inferior não é colocada como parâmetro para que alguém possa se 

articular para compor a direção do CGTSM. Em sendo uma estrutura organizativa para o 

mundo não indígena, os critérios políticos passam a ser outros. Aquele que tem maior 

facilidade em lidar com a estrutura burocrática da política externa ocidental, e que possa 

ampliar a relação dos Sateré-Mawé com outros seguimentos políticos, geralmente é escolhido 

para ser o presidente do CGTSM. 

Todavia, conforme é possível observar na ata da última assembleia geral ordinária de 

2011 ocorreu a eleição de um tui´sa para comandar o CGTSM para o quadriênio 2011/2015. 

A eleição do tui´sá foi a forma encontrada por alguns Sateré-Mawé para neutralizar o ímpeto 

indigenista que se instalou e comandou o CGTSM entre 2007/2010, depois de uma série de 

conflitos políticos, envolvendo várias facções, em decorrência da política adotada pela gestão 

anterior que recebeu apoio informal do prefeito de Barreirinha-AM, conforme pode ser 

observado no comunicado dado pelo CGTSM, a saber, 

 

 

A assembleia teve não somente número legal, mas também o maior número de 

comunidades participantes na história do CGTSM. Isso apesar do grande ativismo 

do Prefeito de Barreirinha, que prometeu a distribuição de regalias para os tuxauas e 

os professores das comunidades do rio Andirá que não participassem, e até demitiu 

que participou. A partir de lá, a Prefeitura de Barreirinha, que tinha se recusado 

antes de dar apoio a iniciativa do Mapahit’i alegando falta de recursos, logo 

promoveu e bancou uma nova assembleia que anulasse a de Musuempo. Foi assim 

convocada uma ‘Assembleia do CGTSM’ dia 07 de julho onde foram distribuídos 
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motores de luz em prêmios aos tuxauas que não tinham participados da Assembleia 

em Masuempo que eles mesmos tinham convocado, e, na ocasião, foi convocada 

mais uma assembleia eletiva para vigília do aniversário do CGTSM, dia 14 de 

setembro de 2011, onde, quem fosse lá, podia, no dia seguinte, participar do sorteio 

de benefícios para o povo oferecidos pela prefeitura. (CGTSM, 2011). 

 

 

Podemos considerar esse período como a fase da desmobilização da ação política 

institucional indígena que se caracteriza pelo avanço da política indigenista no principal 

fórum político dos Sateré-Mawé. Todavia, vale destacar que o Conselho sempre manteve 

certo controle político sobre a FUNAI e a FUNASA, influenciando, inclusive, no processo de 

admissão e exoneração de diretores, no entanto, não conseguiu obter o mesmo êxito com as 

prefeituras. Em relação às prefeituras, a de Barreirinha, da qual um Sateré-Mawé tornou-se 

vice-prefeito e depois prefeito em duas legislaturas, era sintomática a sua tentativa de ter o 

controle político sobre CGTSM.  

Não é sem propósito a sentença de um dos candidatos ao quadro político do CGTSM 

apoiado pelo prefeito de Barreirinha em 2007 em uma rodada de diálogo com o Estatuto do 

CGTSM em mãos, que expressa o pensamento e o momento: “vocês deram muito espaço 

para os velhos”. Esse axioma expressa uma linha de pensamento de uma facção política dos 

Sateré-Mawé, cuja matriz política filia-se às instâncias políticas que prezam por atitudes 

indigenistas. Após o fim do mandato desse candidato que se tornou presidente do Conselho, e 

a eleição de uma liderança tradicional da região do rio Marau para comandar o CGTSM, 

levou o prefeito, em uma manobra política, investir ao estimular seu secretário de finança, que 

foi secretário de Estado do Amazonas na pasta da SEIND, a criar uma espécie de racha ao 

convocar os tui´sa e lideranças para escolhê-lo como presidente do Conselho.  

 

 

[...] Porém, a diretoria executiva do CGTSM legitimo e a comissão Maparahit’i, 

enviaram suas delegações, esperando, pelo menos, de participar de uma reunião 

onde poder dialogar e, talvez, se entender. Mas o que essas delegações viram e 

vivenciaram foi além da imaginação. Os organizadores do evento, frente as duras 

críticas recebidas, resolveram fechar a reunião com a aclamação de Jecinaldo 

Barbosa Cabral como novo Presidente do CGTSM, se recusando a abrir a votação, a 

pesar dos protestos de muitos dos presentes, e no tumulto até esqueceram de eleger 

os restantes dos membros da diretoria. (CGTSM, 2011). 

 

 

Analisando o fato a partir dos campos políticos indígena, duas observações  

sobressaem-se. A primeira tem a ver com a possibilidade de acesso à estrutura burocrática. 
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Uma organização, neste caso, O CGTSM, legalizada juridicamente e em dia com o fisco, 

favorece a relação com o Estado e com as instituições de apoio à causa indígena em termo de 

captação de recursos. Além disso, sendo uma organização que se torna reconhecida por outras 

organizações indígenas, por exemplo, a COIAB, garante a legitimidade da liderança de base 

que se encontra em sua estrutura burocrática. Isso evidencia que os fins que movem o 

interesse político em disputa direcionam-se para a busca e manutenção de diálogo com o 

poder público e para as ONG’s, tanto um campo quanto o outro parte desse princípio. Outro 

objetivo visa manter o controle sobre as lideranças tradicionais ou não e, consequentemente, 

das comunidades localizadas no território indígena. O que diferencia, nesse momento, um 

campo do outro, são as atitudes e o comportamento das facções no campo. Enquanto uma 

prima pelo apoio direto às ações políticas estatais, principalmente do governo estadual e 

municipal, a outra, de forma comedida em relação ao recurso público, procura, por meio de 

parcerias internacionais, elevar e gerar renda nas comunidades pela comercialização de 

produtos naturais.  

Independentemente da posição política que assuma interna e externamente em relação 

à política estatal, ou ainda em relação às ONG’s, os campos apresentados não estão 

desassociados de um sistema que se relaciona a outras estruturas e, em especial, à estrutura 

política; as estratégias e os mecanismos adotados tanto por uma facção quanto pela outra, 

relacionam-se diretamente com os valores indígenas e indigenistas, o que detona certos tipos 

de atitudes e de comportamento político. Assim, quando uma das facções procura destituir o 

poder tradicional a favor de um poder burocrático, e a outra facção visa o contrário, não deixa 

de ter conotação política, pois indica o quão estão presentes e, em muitos casos, agindo 

simultaneamente no mesmo campo de disputa, comportamentos de orientações 

fundamentadas na cultura política indigenista e na cultura política indígena Sateré-Mawé. Em 

relação ao conflito, Torres (2010) destaca que, 

 

 

O grave conflito interno que abalou o CGTSM desde 2008, segundo nossa análise, é 

resultado de um esforço por parte dos setores tradicionais para conter a pujança das 

‘lideranças’ do novo projeto de auto-organização e autonomia econômica. Eles 

temem a mudança das relações hierárquicas tradicionais existentes nas comunidades, 

assim como seu papel como representantes exclusivos do povo Sateré-Mawé vis-à-

vis do mundo exterior. Para isso, aproveitaram a troca do Presidente do CGTSM e 

fizeram alianças com políticos locais e com uma empresa francesa disposta a tomar 

o lugar da Guayapi Tropical como parceiro comercial. (TORRES, 2010, p.57).  
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A superação da crise política do CGTSM com o restabelecimento de um novo quadro 

político na estrutura política dos Sateré-Mawé reconduziu a tradição política representada na 

figura do tui´sa geral para o cenário político da relação entre a instituição indígena e as 

instituições não-indígenas. Isso, no entanto, não significou o fim das investidas da política 

indigenista capitaneada por indígenas. As lideranças tradicionais não perderam seu espaço 

político. A presença deles nas reuniões sob o comando de tui´sa geral nas assembleias indica 

que o CGTSM, apesar de ter uma estrutura formal indigenista, não remanejou a tradição 

política indígena.  

Em relação às atitudes e aos comportamentos das duas facções para com a liderança 

tradicional, há certo consenso velado entre elas, nem uma nem a outra tendem a isolar os 

tui’sa da esfera política. Assim, observamos que uma facção procura dar voz e luta para que 

estes mantenham sua voz; os saberes tradicionais são respeitados por valorizar o seu principal 

produto cultural e comercial, o waraná
69

; a outra procura imputar a voz que é a sua própria 

voz para viabilizar e legitimar sua ação política perante, principalmente, o poder público.   

Nesses campos de luta em que a tradição é instrumento e é instrumentalizada, a 

FUNAI mantém relação direta com os Sateré-Mawé ao legitimar as ações no território 

indígena juntamente com as lideranças tradicionais e as organizações formais indígenas e, 

indiretamente, destaca o papel da liderança tradicional e, ao mesmo tempo, assegura-se na 

tentativa de ter controle das informações sobre as ações do CGTSM e de outras 

organizações
70

. Nessa estrutura em que a FUNAI pode ser considerada um campo político, 

observamos que sob o escudo da tutela, a instituição indigenista vem perdendo aos poucos o 

seu poder político de gerenciar e pautar a ação política dos Sateré-Mawé.  

O deslocamento dos tui’sa da captura política da FUNAI e o enfraquecimento político 

dos capitães institucionalizados pelo SPI, bem como a incorporação deste pela FUNAI, e a 

não incorporação desses em um segundo momento na estrutura política do CGTSM leva a 

instituição indigenista a restringir suas ações políticas às atividades meramente burocráticas. 

Burocracia que os indígenas aprenderam a manejar e a instrumentalizar no campo político, é 

utilizada para alcançar seus fins políticos.  

Na medida em que há um intenso diálogo em que o CGTSM passou a ser, dentre 

outras organizações, aquela que detém o maior peso político, principalmente na região do rio 

Andirá, gerou as disputas internas no campo indígena com vista à obtenção do controle 
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 Significa guaraná 
70

 Num capítulo demonstrarei com essa lógica da captura institucional da FUNAI perde força com o 

fortalecimento do CGTSM e a inserção de Sateré-Mawé na política partidária.  
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político da instituição. Em decorrência disso, há todo um empenho por parte das facções 

quanto à insatisfação ou saída de um administrador e proceder a indicação de um novo. 

Todavia, os campos internos, tanto por parte dos indígenas e da instituição indigenista, 

procuram manter diálogo político com vista à obtenção de informação acerca da mobilização 

e articulação que ocorre no interior das organizações e instituição indigenista, passou a ser de 

extrema importância para se armar as estratégias políticas. Por isso, ter o controle da 

instituição indigenista era de suma importância, conforme pode ser observado em certa 

passagem da Ata da Assembleia Geral de 1998: 

 

 

Os candidatos foram eleitos por aclamação José Victor Santana, para o 

Administrador da ADR-Parintins, e o Sr. Thomas de Oliveira para ser o novo 

substituto. Sendo assim os eleitos às novas autoridades da ADR de Parintins só 

faltando assumir os cargos esperando a autorização de Brasília. (XI Assembleia 

Geral, 1998, documento não publicado) 

 

 

Nesse campo de disputa pela representação (presença) das lideranças tradicionais, é 

patente que a presença dos tui’sa nos eventos promovido pelo CGTSM e por outras 

organizações constitui-se em uma espécie de controle das lideranças tradicionais sobre as 

novas lideranças indígenas, surgidas para fazer a interlocução entre os Sateré-Mawé e as 

instituições indigenistas. Isso implica observar que eles sabem o valor que representam nesse 

campo de disputa. A ausência deles em um evento, por exemplo, deve ser analisada, a 

princípio, de duas formas: insatisfação quanto ao rumo político tomado pelas lideranças que 

administram a organização, bem como pode expressar a luta dos indígenas para esvaziar o 

fórum político que se constitui o CGTSM e outras organizações indígenas. Vale destacar que 

cada comunidade possui um tui´sa
71

, cada região política possui um tui´sa geral. Sobre o 

papel da liderança tradicional. Torres (2010) observa que, “A influência política dos líderes 

tradicionais é também relevante para as organizações sociais dos Sateré-Mawé. Como por 

exemplo, tem-se o Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé (CGTSM), onde a maioria dos 

membros são tuxauas [...]”. (TORRES, 2010, p.15).  

O faccionismo clânico e o campo político são potencializados e instrumentalizados 

com o fito de não só legitimar ações política, econômica, educacional e social, como também 

legitimar as lideranças e organizações frente às organizações estatais e não-estatais. A 
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 Todavia, essa regra em determinada comunidade a exemplo de Ponta Alegre, região do rio Andirá, há dois 

tui´sas.  
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experiência advinda do “mercado de projetos” (ALBERT, 2008) cria um tipo de 

comportamento político que foi alimentado pelas organizações não governamentais e pelos 

financiamentos internacionais que se tornaram ingredientes que, além de reforçar o 

faccionismo clânico, voltados para a captura dos financiadores internacionais, reforçaram e 

garantiram a legitimidade das lideranças não tradicionais que estiveram à frente das 

organizações indígenas, como podemos perceber em um trecho da Ata de 1994, 

 

 

Em seguida fez uso da palavra o Secretário da COIAB Sr. Obadias Garcia que, 

abordou sobre a vbiagem do companheiro MECIAS PEREIRA BATISTA à 

Alemanha onde está fazendo contatos para angariação de recurso que possam 

viabilizar projetos para a terra indígena do povo Sateré-Mawé. (ATA REUNIÃO, 

1994, documento não publicado)      

 

 

A leitura e a experiência política oriundas da prática do manejo do “mercado de 

projetos” levaram algumas lideranças não tradicionais à procura de intermediários e de 

agências
72

. Como não havia um foco central de acompanhamento e controle sobre os 

resultados dos projetos desenvolvido no Território Indígena Sateré-Mawé e, considerando que 

os volumes de recursos não eram suficientes para abarcar ações em todas as comunidades, fez 

surgir, a partir da articulação de lideranças não tradicionais, projetos pontuais em 

determinadas comunidades e, geralmente, eram incluídas aquelas em que o articulador tinha 

influência ou interesse específico em ter apoio político. 

Orientado pela política tradicional de valorização da cultura Sateré-Mawé, as 

lideranças não tradicionais orientavam as suas demandas políticas. Para tanto, ter a seu dispor 

o apoio político dos tui´sa das comunidades e da região era fundamental para legitimar e as 

respaldar junto às instituições financiadora
73

. Poucos são os projetos e programas totalizantes. 

Entendemos por projetos e programas totalizantes aqueles cuja natureza e objetivos são 

extensivos e englobam atividades nas regiões e em suas respectivas comunidades, localizadas 

nos rios Andirá, Marau e Waikurapá. Dentre eles, podemos destacar os programas de saúde 

desenvolvidos pela SESAI e os programas de educação do ensino básico. Ao contrário desses, 
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 Duas ações motivadas por um grupo político sateré-mawé junto ao Ministério Público Federal – MPF 

demonstra com o jogo político entre a política indígena e a política indigenista sai da esfera regional e ganha 

outra dimensão. 
73

 Em audiência março de 2010 um liderança tradicional que havia assinado uma espécie de baixo-assinado para 

questionar o uso de imagem dos Sateré-Mawés pela Guayapi Tropical (ONG Francesa) intermediada pelo 

consultor da ACOPIAMA, Senhor Maurizio Fraboni,  em depoimento fala ao Procurador que não sabia do que 

se tratava ao assinar o referido documento encaminhado por uma da lideranças não-tradicional que fazia parte do 

quadro administrativo do CGTSM em 2007/2010.  
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os projetos de circuito restrito, ou seja, de natureza não totalizante desenvolvidos em lugares 

específicos e que não se articulam com os demais programas e projetos, dentre esses, os 

projeto de licenciatura desenvolvido pela UFAM/ICB na região do rio Andirá.  

Apesar de ser de natureza totalizante e não totalizante, a estratégia política de muitos 

projetos seguiu a lógica cultural. A agregação de comunidade e/ou comunidades nos projetos  

econômicos e políticos legitima-se a partir da figura do tui’sa e das comunidades. Por outro 

lado, quando a lógica da cultura não era incorporada e controlada, apelava-se para a lógica 

cultural institucional não indígena. Nesse sentido, o capitão e outras lideranças não 

tradicionais da comunidade legitimavam a ação política capitaneando o projeto, ou ainda, 

incentivava-se e se forjava o surgimento de uma liderança tradicional na comunidade, 

criando-se assim, a cisão interna para respaldar interesses e demandas externas. O manejo das 

culturas institucionais tradicionais e não tradicionais segue a lógica do cálculo instrumental 

(SAHLINS, 2003). Quando os atores políticos avaliam que a lógica cultural tradicional não 

oferece obstáculos para a ação política, apela-se para a lógica instrumental não tradicional.  

A descentralização das atividades da FUNAI, conforme já foi aludido anteriormente, 

ocorreu com a edição do Decreto-presidencial de 23 de fevereiro de 1991, que transferiu as 

ações de saúde indígena que estavam sob a responsabilidade da instituição indigenista para o 

MS, o que gerou conflito entre FUNAI e FNS na medida em que o decreto-presidencial 

alocou, na Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública – SESP, a saúde indígena. No 

entanto, a questão da saúde indígena foi objeto específico de discussão na I Conferência 

Nacional de Proteção à Saúde do Índio – I CNSPI, que ocorreu em Brasília em 1986, fruto do 

encaminhamento da 8ª. Conferência Nacional de Saúde na qual se discutiu a construção do 

SUS. Apesar de a I CNSPI não ter logrado êxito satisfatório em razão “[...] da falta de 

consenso no movimento indigenista de saúde.” (BRASIL, 2007), semeou os princípios e as 

diretrizes da saúde indígena. 

Em 1993 ocorreu, em Luziânia-GO, a II CNSPI, que ratificou e ampliou os princípios 

e diretrizes de saúde indígena e garantiu o modelo de atenção diferenciada para a saúde 

indígena, a adequação do SUS à especificidade indígena e a não municipalização da saúde 

indígena. A não municipalização da saúde indígena permitiu uma ligação direta entre os 

indígenas e a esfera pública federal. As malhas sediciosas do poder público municipal foram 

colocadas ao lado da política indigenista de saúde. 

Ao analisarmos os documentos das conferências, notamos que o campo (BOURDIEU, 

2004, p. 35-52) de poder centrava-se em duas principais vertentes. A FUNAI reivindicava 

para si o atributo de ser a instituição legítima em relação à questão indígena, e procurava 
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legitimar-se por possuir o conhecimento sobre a questão e por ter em seu quadro recurso 

humano com experiência no trato com os indígenas e as comunidades. Por seu turno, a 

fragilidade do órgão, no entanto, mostrava-se principalmente em virtude de suas ações 

estarem pautadas no modelo integracionista desenvolvimentista. A entrada de um órgão sobre 

o qual não teria nenhuma gerência, neste caso o FNS, quebrava a prática efetiva do 

“monopólio da tutelar”. 

O modelo de atenção defendido pelos indigenistas militantes da saúde indígena
74

 

valendo-se do sentido cultural específico de cada povo fundamenta-se nos Artigos 231 e 232 

da CF-1988 (BRASIL, 1988), que incluiu no sistema universalista de saúde, o princípio 

particularista.   A isonomia de base jurídica deixa de existir no campo da saúde que adota o 

princípio da isonomia-particularista, ou seja, os diferentes devem ser tratados como diferentes 

em sua diferença para se chegar ao ideal universalista.  

No campo da relação política, a implantação de DSEI demandou uma relação direta 

entre os profissionais da saúde e os indígenas em suas comunidades. Entram em cena as 

organizações criadas pelos indígenas para tratar a pauta política de saúde e os agentes de 

saúde indígenas. Nesse ordenamento político, as prefeituras e Estados foram postos de lado
75

. 

O DSEI ficou vinculado à FUNASA que, por sua vez, está vinculada ao MS. Assim, o 

controle político ficou centrado na FUNASA que procurava controlar e influir os conselhos 

distritais de saúde indígenas (ATHIAS, 2007).  

A falta de recursos humanos especializados e de recursos financeiros disponíveis o 

suficiente para atender à demanda de saúde dos povos indígenas tornou-se a principal barreira 

política da FUNASA. Por sua vez, esse obstáculo abriu espaço para o surgimento, no cenário 

político, das organizações não governamentais de atenção à saúde indígena, as quais podem 

ser nominadas de organizações indigenistas não-estatais de atenção à saúde indígena. 

Todavia, organizações indígenas que outrora gerenciavam as demandas políticas, aceitam 

participar como promotores da política pública de saúde
76

. Inicia-se o processo de asfixia 

política do movimento indígena organizado.  

As associações regionais pluriétnicas, como a Federação das Organizações Indígena 

do Rio Negro – FOIRN, Conselho indígena do Vale do Javari – CIRVAJ, União dos Povos 

Indígenas de Tefé – UNI/Tefé, União dos Povos Indígenas do Médio Purus – UPIMP, 
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 Vide  4ª. Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígena – CNSPI, (BRASIL, 2007, p.55) 
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 Analisando a  situação do Yanomami que no Brasil seu território está sobreposto aos limites territoriais do 

Amazonas e Roraima percebemos que ele foi utilizado como justificativa para a não inclusão dos municípios e 

estado na política pública de saúde indígena.  
76

 Adequação dos estatutos das organizações  
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entraram na política de prestação de serviço
77

. Não aderiram a esse movimento o Conselho 

Geral da Tribo Tikuna e o CGTSM.  

No caso específico da Microrregião de Parintins, o tema da saúde indígena foi objeto 

de discussão entre os militantes indigenistas da saúde, profissionais da FUNASA e as 

lideranças tradicionais, lideranças não tradicionais, organizações indígenas voltadas à atenção 

de saúde dos povos indígenas Hexkaryana
78

 e Sateré-Mawé.  

Analisando as atas das assembleias e relatórios dos Sateré-Mawé
79

, percebemos os 

impactos políticos que se sucederam na Terra Indígena Andirá/Marau. Entendemos por 

impactos políticos os processos de articulação e mobilização que são realizados pelos agentes 

com o intuito de se apropriar, de se inserir no campo de disputa, com o objetivo de lograr o 

espaço e ter o controle e domínio sobre ele. Nesse campo, além da FUNAI, que no primeiro 

momento, por meio do  Decreto n
o
 1.141, de 05 de maio de 1994 (BRASIL, 1994), que criou 

uma espécie de Comissão Intersetorial cujo objetivo era discutir em forma conjunta ações que 

promovessem a saúde indígena.  

Sendo objeto de análise, o Decreto pode ser traduzido como um instrumento   que o 

governo encontrou para apaziguar e acalentar a instituição indigenista em razão de esta ter 

sido preterida na questão da saúde indígena. De agente executor, a FUNAI foi alocada para 

agente consultor das ações indigenistas. Ao contrário da FUNAI que está ligada ao MJ, cujos 

ganhos políticos e disputas partidárias restringem-se à alocação de pessoas nos cargos 

comissionados, a FUNASA, além da possibilidade de alocação de pessoas, possuía um dos 

maiores orçamentos, o que acirrava as disputas partidárias, o que influiu diretamente e 

ocasionou impactos diretos na relação política entre os Sateré-Mawé e os prestadores de 

serviço público de saúde. 

Pautando-se na ideologia da diferenciação, o modelo de atenção à saúde indígena 

baseado em DSEI, cria o espectro da instituição presente em cada comunidade. Os AIS, 

muitos deles legitimados ou não pelas comunidades e lideranças tradicionais, passaram a ser 

referência institucional junto aos usuários indígenas, e estes, por sua vez, estavam sob a 

administração e o controle de profissionais da saúde que, em virtude das limitações 

burocráticas, eram contratados pelas organizações indigenistas não estatais de atenção à saúde 

indígena, Nesse cenário de diferenciação são excluídos, desse quadro de referência à saúde, os 

pajés e as parteiras indígenas. 

                                                             
77

 Não objetivamos adentrar nessa discussão por considerá-la de natureza política que cerca a implantação da 

saúde indígena no Brasil.  
78

 Tem seu território demarcado na região do rio Mapuera, município de Nhamundá.   
79

 Atas das assembleias de 1994,1997, 1999,2001, e os relatórios da diretória de 2000 e do DAI de 1994. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.141-1994?OpenDocument
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Nesse cenário institucional, por mais que os documentos das conferências façam 

referência a seu papel e a sua importância, os pajés e as parteiras não são considerados na 

ação política de assistência à saúde indígena, conforme assinala Athias (2007), ao analisar 

essa questão na região do alto rio Negro. Todavia, ressaltamos que tal fato ocorre entre os 

Sateré-Mawé, e não há indicação de que tanto o pajé quanto as parteiras estejam vinculados 

ao sistema de saúde na condição de especialistas tradicionais. Percebemos, nesse caso, que 

duas formas de intervenção, duas maneiras de perceber, diagnosticar e interferir no processo 

de saúde se chocam.  Nessa disputa, o conhecimento tradicional perdeu espaço para o 

conhecimento “convencional”. 

A política de atenção à saúde indígena tornou-se objeto de terceirização por parte do 

governo federal. Assim, entre 1993 a 2012, três organizações indigenistas atuaram na 

Microrregião de Parintins na condição de gestora e prestadora de serviço de saúde aos 

usuários: INDASPI, Fundação São Jorge e Fundação Pocetti
80

; com atuação somente na 

condição de prestadora de serviço de saúde aos usuários: Missão evangélica Caioá
81

. A 

organização indigenista Cooperación Ameríndia atuou entre 1999 a 2001, por meio do 

convênio firmado entre FNS e FUNAI no desenvolvimento de ações relacionadas à saúde, 

todavia, não  se enquadravam na categoria de terceirizada. 

Em dezessete anos de ação indigenista de atenção à saúde, a política de gestão e 

prestação de serviço de saúde indígena na região esteve sob a coordenação de seis pessoas. 

Em média, a cada dois anos e meio, alterava-se o quadro político-administrativo. Os ventos da 

indicação política provocam os “banzeiros” dos interesses indigenistas e dos grupos políticos 

indígenas que criam instabilidade na “canoa da saúde”
82

. Navegar nessas águas requer 

conhecimento das correntezas da política indígena e indigenistas, conforme pode ser 

observado, a seguir, 

 

 

A partir de lá qualquer atividade do Conselho no âmbito do projeto integrado de 

etnodesenvolvimento, que continuou sendo levado à frente, pela nação Sateré-

Mawé, através do Consórcio dos Produtores. A partir de lá, Derli Batista, exerceu 

poderes absolutos sobre o uso do nome da organização, nunca mais convocou uma 

assembléia. O nome do CGTSM só foi sendo usado para se encarregar da 

responsabilidade de ações ilegais e violentas, como repetidas invasões da FUNAI e 

da FUNASA voltadas a impor candidatos aos cargos”. (CGTSM, 2013a). 

 

                                                             
80

 Instituição vinculada a um candidato a deputado federal nas eleições de 1998, Cf. TRE-AM.  
81

 A partir de 2005 a gestão passou a ser de responsabilidade da FUNASA e depois para SESAI.  
82

 Discutiremos no próximo capítulo o sentido e significado da política da instabilidade.  
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A cultura política de centralização, verticalização e controle da agenda política de 

atenção à saúde indígena, colocada em perspectiva comparativa, segue o mesmo sistema 

adotado pelo SPI e a FUNAI, consolidando a cultura política do Estado mediante o processo 

de dominação burocrática (WEBER, 1991). Ao nos referirmos à questão da centralização, 

observamos que o Estado não abre mão do privilégio de ter a condução do processo. Para 

tanto se vale da prerrogativa da definição orçamentária e, por conseguinte, da distribuição dos 

recursos como forma de manter a centralidade política. Isso garante que a política demandada 

fora da esfera dos seus domínios, ao ser incorporada em seus propósitos por razões de 

estratégias políticas, é absorvida, articulada e encaminhada verticalmente garantindo-lhe 

assim, o controle político.  

Ao situarmos a questão da cultura política do Estado e considerando que não se trata 

de emparelhar dois objetos (aqui, duas instituições) e sim, ver suas similitudes e diferenças, 

trata-se de compreender como as diferenças e as similitudes guardam ou se pautam pela 

mesma lógica. A lógica da relação da diferença, o que significa que o poder público classifica 

a ação de saúde para os indígenas de atenção diferenciada ao implantar e estruturar a atenção 

à população indígena, todavia, a conduz pela lógica da igualdade nos procedimentos. Os 

indígenas são assistidos e percebidos como se seus referenciais culturais em relação à saúde 

fossem mera especulação desprovida de uma racionalidade. Isso indica que os procedimentos 

em relação à saúde indígena seguem procedimentos universais universalizante de bases 

civilizatórias. 

Além da saúde, a educação formal direcionada para os povos indígenas  constitui-se, 

também, em um campo político e se situa na estrutura política ocidental. Esse campo político 

é formado por outros campos, pois se tornou mais dinâmico quando saiu do âmbito da FUNAI 

e passou a ser de responsabilidade do MEC. A União, por intermédio do Ministério da 

Educação, pactuou com os municípios o atendimento à educação indígena e coube a este, a 

responsabilidade em ser o executor da educação básica. Nessa linha de atenção, ocorreu  o 

pacto entre a União e os Estados, cabendo a educação formal em nível médio a eles, e as IFES 

ficaram responsáveis pela formação superior. Consideramos, para efeito de análise, que a 

educação formal ofertada pelo Estado forma um campo político. Nesse campo, encontram-se 

outros campos representados pelas secretarias municipais, estaduais e as IFES. Cada campo 

procura desenvolver sua metodologia relativa à educação indígena e cada uma procura 

capturar, para referendar e legitimar seus projetos associações, lideranças e comunidades 

indígenas. 
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Ao contrário do campo da saúde indígena, os agentes indigenistas que atuam na 

educação, em termo de campo político, não são tão pragmáticos, apesar de seguirem modelos 

centralizados. Não é sem propósito que o Estado tenta emplacar um modelo específico e 

articulado baseado em territórios, que denomina de “Territórios Etnoeducacionais”
83

. Esse 

processo de criação de territórios etnoeducacionais ainda não emplacou. No tocante a 

discussão sobre a educação escolar indígena no âmbito nacional, ocorreu em novembro de 

2009, na cidade de Luziânia-GO. Todavia, se no plano do campo da educação não ocorreram 

discussões de forma sistemática ao longo de dezessete anos, isso não significa que o tema não 

tenha sido objeto de discussão em fóruns acadêmicos e em fóruns do movimento indígena 

organizado. Por outro lado, poucos e raríssimos foram os debates emitentes políticos relativos 

à autonomia educacional indígena. 

No estado do Amazonas, os profissionais e militantes da educação indigenistas, os 

professores e lideranças não tradicionais indígenas e organizações indígenas realizaram o I 

Encontro dos professores indígenas do Amazonas e Roraima, realizado no período de 15 a 18 

de outubro de 1988 em Manaus-AM. Desse encontro foi criada a Comissão das Organizações 

de Professores Indígenas do Amazonas e Roraima – COPIAR. Em 2000, a Comissão passou a 

ser denominada de Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia – COPIAM (SANTOS, 

2005, p. 22-23). Várias reflexões em torno da educação indígena foram realizadas. Todavia, 

as discussões ganharam força a partir da aprovação das Diretrizes de Base da Educação 

Indígena em 1996.  

Representantes das organizações indígenas de professores das regiões do rio Andirá, 

Marau e Waikurapá participaram ativamente das discussões relativas à questão da educação 

indígena. Concomitante a essa participação, as organizações e professores indígenas 

participaram do processo de formação em nível de ensino fundamental e médio, no período de 

1993 a 1997, para atuarem no magistério, coordenado pela SEDUC e executado pelo Instituto 

de Educação Rural do Amazonas - IER/AM.  

O IER/AM foi extinto em 1998 com a criação da Gerência de Educação Escolar 

Indígena – GEEI/SEDUC, que implantou o Projeto Pirayawara. Esse projeto, em seu 

princípio, é a síntese do pensamento integracionista e assimilacionista do Estado. Um único 

projeto (modelo) é desenvolvido entre os povos indígenas do Amazonas, independente se o 
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 O Decreto nº 6.861/2009 formaliza os territórios Etnoeducacionais é definido como um instrumento de gestão, 

observamos, no entanto, que seu objetivo maior é assegurar por meio da gestão o controle sobre a educação 

indígena seguindo o modelo verticalizado adotado pela SESAI.  
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povo é monolíngue ou bilíngue. Essa feição parte da ideia de que o indígena tem de ser 

enquadrado na categoria de ser civilizado. 

No tocante ao ensino superior, a UFAM ofertou no período de 2004/2008, o curso de 

licenciatura em Ciências Naturais e, em 2012, iniciou o curso de licenciatura para indígenas 

para os Sateré-Mawé e Munduruku, e a UEA, desde 2004, desenvolve cursos de licenciaturas 

destinados à formação de docentes indígenas, conforme estabelecia a pauta da agenda política 

indigenista do Estado. Os cursos alocados em sua maioria são desprovidos de método 

adequado de consulta. Nota-se, por exemplo, que eles não contemplam, em seus projetos 

educacionais, os saberes indígenas e tampouco a sua cosmologia de forma ampla.  

No que se relaciona à questão da formação em nível médio (magistério) para os 

Sateré-Mawé, a conjunção de fatores ocasionais contribuíram para que essa iniciativa se 

constituísse em um marco estatal regional no Amazonas, ao contrário da mesma formação, no 

mesmo período, ofertada para os Tikuna
84

 na região do alto Solimões. Todavia, a execução e 

coordenação encontravam-se sob a direção de Jussara Gomes Gruber, assessora da 

Organização Geral dos Professores Ticuna Bilingue - OGPTB.  

A ação da SEDUC/GEEI teve inicio em 1999, na região do baixo Amazonas. Ganhou 

dimensão política e se tornou referência em função da relação patrimonialista do secretário da 

educação e cultura e ex-prefeito de Maués, Humberto Michiles, à época, ter forte influência 

sobre os Sateré-Mawé
85

, favorecendo diretamente a publicação de livros produzidos pelos 

indígenas na língua portuguesa e, posteriormente, na língua Sateré-Mawé. 

Capitalizando-se politicamente, a SEDUC/GEEI procurou transladar para outros 

povos o modelo Pirayawara; a iniciativa encontrou resistência ao ser adotado outro modelo de 

projeto político-pedagógico na região do rio Negro. Todavia, o Pirayawara encontrou 

receptividade entre os Mura no período de 1999/2003 (OLIVEIRA, 2007, p.21) e entre os 

indígenas na região do Purus e de outras regiões
86

. 

Analisamos que a natureza política educacional do Projeto Pirayawara é 

eminentemente indigenista. A própria concepção do ato formativo visava consolidar, formatar 

e reforçar atitudes cognitivas indigenistas em detrimento ao cognitivismo indígena, conforme 

podemos observar no item componentes curriculares, no quadro abaixo, em que somente é 

alocado uma única disciplina (Língua indígena) para imersão na cosmologia indígena. 

                                                             
84

 Os Territórios Indígenas Tikuna localizam-se na região alto rio Solimões no Amazonas na triple fronteira do 

Brasil, Colômbia e Peru. 
85

 Vide depoimento da Ex-Senadora Eunice Michiles no documentário  da TV Senado. www.tvsenado.gov.br. 
86

 A CRITICA.COM [site]. Indígenas do AM receberão certificado de magistério da Seduc. 2014. 

Disponível em: <http://acritica.uol.com.br/amazonia/Indigenas-receberao-certificado-magisterio-Seduc-

manaus-amazonas-amazonia_0_1075692460.html>. Acesso em: 15 jun 2014. 
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Imagem 4 – Formação de Professores Indígenas. 

 

Fonte: SEDUC/GEEEI-Projeto Pirayawara. 

 

O Projeto Pirayawara não é incoerente. Seus objetivos são claros, sua proposta 

metodológica coaduna-se com seus objetivos, ou seja, ele foi concebido como estratégia 

política de reprodução (BOURDIEU; PASSERON, 2005), visando neutralizar a perspectiva 

de autonomia educacional indígena. Podemos pensar como sendo o processo de eliminação da 

estrutura educacional indígena e, por conseguinte, a eliminação da cosmologia indígena em 

razão da ampla difusão dos valores ocidentais em detrimento dos valores indígenas. A 

SEDUC/GEEI, por ter o monopólio da burocrática, da violência simbólica
87

 e mantendo sob 

seu domínio o Conselho de Educação Indígena do Amazonas – CEEI, não via obstáculo para 

impor sua agenda política e pautar a educação para os indígenas. Consideramos que as 

consultas que foram realizadas constituíram-se em uma mera formalidade burocrática para 

camuflar o objetivo estatal. Notamos, a partir de depoimentos, discursos e debate dos Sateré-

Mawé, que a educação ofertada desenvolveu-se em parâmetros colonialistas, centrada no 

culturalismo político civilizacional.   
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 Refere-se a imposição de normas jurídicas indigenistas desprovida de consulta prévia contrariando a 

Convenção no. 169 da OIT de 1989. (OIT, 2011). 
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A formação dos professores indígenas Sateré-Mawé, coordenada pela SEDUC/GEEI, 

perdurou por oito anos
88

, com interrupções ao longo desse período. Questões políticas 

atreladas às questões econômicas são apontadas pelos Sateré-Mawé, que se encontravam em 

formação para as interrupções do curso (SANTOS, 2005). Esse fato ocorreu com a formação 

dos professores Tikuna e de professores indígenas do alto rio Negro e Yanomami. Analisando 

os trabalhos que versam sobre a formação de professores Sateré-Mawé, não há qualquer 

registro ou análise de qualquer ação junto aos órgãos competentes questionando a paralisação 

do curso. Isso nos permite asseverar que os indígenas, ao se conformarem com a justificativa 

emitida pela SEDUC/GEEI, veem o projeto como sendo do Estado, e a passividade indígena 

revela uma clara demonstração da ação da “domesticação dos vencidos” à qual se refere 

Bourdieu citando Weber (BOURDIEU, 2013, p.168). Em outros termos, podem pensar que os 

mecanismos estruturantes, a escola e as estratégias de dominação pela via da educação têm 

favorecido esse tipo de comportamento e de atitude do poder público em relação aos 

indígenas (BOURDIEU, 2013).  

Após quase uma década, tempo que pendurou a formação dos professores Sateré-

Mawé, a Prefeitura Municipal de Maués
89

 patrocinou o curso de licenciatura em Ciências 

Naturais, disponibilizando 40 vagas. O curso foi coordenado pela UFAM/ICB em 2003. Em 

ritmo sumário, sem uma avaliação do mérito acadêmico indígena sobre o que estava sendo 

ofertado, o curso iniciou em 2004.  Por se tratar de um curso cuja despesa foi arcada pela 

PMM, os Sateré-Mawé das regiões dos rios Waikurapá e Andirá não participaram do processo 

de seleção
90

.   

Dois fatores sobressaem-se desse fato: primeiramente, a atitude da PMM em acatar a 

proposta de formação que não refletia o anseio das comunidades, um ato impositivo com vista 

a neutralizar a ação política dos Sateré-Mawé. Vale lembrar que havia um desejo deles em dar 

continuidade a sua formação a partir de sua perspectiva e o comportamento dos indígenas em 

acatar o curso sem questionamento formal. Além disso, o fato demonstra que o poder público 

municipal de Maués, articulado com a SEDUC/GEEI, promoveu o fracionamento político do 

território Sateré-Mawé, com o objetivo de manter o controle sobre a população indígena.  

                                                             
88

 A formação do Tikuna sete anos, o Magistério Indígena II no rio Negro que teve iniciou em 2005 deverá ser 

concluída em 2013.  
89

 O Deputado Estadual presidente da Comissão de Assuntos Indígenas da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas – ALE, foi eleito prefeito de Maués para o triênio  2001/2004 e foi reeleito para o quadriênio 

2005/2008.  
9090

 Destaco para oferecer subsídios de reflexão que entre 2001/2004 as prefeituras municipais de Maués, 

Parintins, Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos, juntas bancaram cursos de licenciatura através do 

Programa Especial de Formação Docente - PEFD.   
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A cultura da agregação e desagregação do território indígena torna-se um expediente 

político do poder público municipal de Maués, Barreirinha e Parintins
91

. Essa cultura favorece 

e intensifica a fragmentação da unidade política dos indígenas e cria barreiras para a criação 

de um projeto político de povo, neste caso específico, do povo Sateré-Mawé, na medida em 

que as iniciativas demandadas pelo Estado e recepcionadas pelos indígenas não deixam 

espaço para a construção de uma agenda política que possa fortalecer a política indígena. 

É pertinente observar esse tipo de comportamento e de atitude, tanto por parte dos 

Sateré-Mawé quanto do poder público, analisando os documentos e documentários relativos à 

ação política dos Sateré-Mawé entre 1983 a 2003, observa-se que havia articulação política 

promovida pelo CGTSM em todo o território para garantir e manter seus direitos, fato que se 

tornou um termo político raro. Isso nos permite pensar que a ação burocrática do Estado, que 

penetrou na burocracia das organizações indígenas, engessou a ação política do movimento 

indígena organizado.  

Ainda sobre a oferta de curso em nível superior, por iniciativa da UEA, em 2001, foi 

criado pelo Decreto nº. 21.66 de 01 de fevereiro de 2001, o curso de Pedagogia-Licenciatura 

intercultural indígena para ingresso de indígenas. A divulgação das aberturas de vagas para a 

formação de licenciados em educação intercultural levou vários Sateré-Mawé a se 

inscreverem. Tal como os demais cursos, esse seguiu a mesma lógica, por sinal mais perversa, 

pois não houve consulta às comunidades. (UEA, 2013, site). 

Outra iniciativa no tocante à formação em licenciatura ocorreu em 2011, por ocasião 

da implantação da licenciatura intercultural indígena para o povo Sateré-Mawé e Munduruku, 

promovida pela Faculdade de Educação – UFAM/FACED. Ao contrário das outras duas 

licenciaturas, essa levou quase meia década de negociação e de relação estabelecida entre os 

profissionais da educação indígenas e as organizações dos professores Sateré-Mawé da região 

do Marau, o MUMUPE
92

. 

Seguindo o Projeto Político Pedagógico – PPP e desenvolvido na licenciatura 

intercultural Mura, o curso é ofertado aos Sateré-Mawé, todavia, precedido de consulta por 

meio de diversas reuniões e assembleias dos professores Sateré-Mawé, principalmente da 

região do Marau e, consolidada essa fase, o curso é implantado e está sendo desenvolvido em 

Manaus.  
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 Ata do DAI-Barreirinha de 1994 [documento não publicado]. 
92

 Durante esse tempo foram desenvolvidos pelo FACED/UFAM o projeto - educação, desenvolvimento e 

sustentabilidade em 2004. 
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Apesar de estabelecer diálogo direto com os Sateré-Mawé, a iniciativa não conseguiu 

desvencilhar-se do universalismo de procedimento, Nunes (2010), ou seja, o modelo padrão 

definido pelas diretrizes estabelecidas pelo MEC foram acatadas, o que indica que os Sateré-

Mawé participaram muito mais como legitimadores de um PPP previamente estabelecido. Em 

relação a essa iniciativa, ao contrário dos demais projetos voltados à educação indígena, 

percebemos uma espécie de encapsulamento do indigenismo educacional nessa iniciativa.  

Ressaltamos que, ao não conseguir desvencilhar-se do universalismo de procedimento, 

o PPP ofertado para os Sateré-Mawé e Munduruku, acaudilhada pela UFAM/FACED, segue 

os passos da formatação do PPP do povo Mura
93

. Não há um projeto de povo há, pelo 

contrário, a inserção dos povos em um único projeto, diga-se de passagem, um projeto 

civilizacional.  

Os princípios indigenistas pautados no multiculturalismo de Estado não deixam espaço 

efetivo para que os Sateré-Mawé criem as bases em que possam alocar o wará, por exemplo, 

sendo neste em que reside a filosofia, o cosmológico e a política. Culturalmente ele é o 

organizador do cognitivismo, da forma de ser e de se construir como Sateré-Mawé. O wará é 

onde se fundamenta o princípio do conhecimento do povo Sateré-Mawé.  

Enfim, colocando em perspectiva as ações da FUNAI, da SESAI e as licenciaturas 

ofertadas pelas universidades para os Sateré-Mawé, percebemos que as ações se constituíram 

em políticas para atender a uma demanda externa do campo indigenista. Elas atendem à 

aspiração política do Estado, na medida em que se pautam no multiculturalismo de resultado. 

Entendemos por multiculturalismo de resultado, o processo político que mantém e reforça o 

controle do Estado sobre a educação indígena por meio de ações indigenistas, cujo resultado é 

a neutralização da autonomia indígena e da efetiva participação indígena nas políticas.  

Em relação à licenciatura desenvolvida pela UFAM/FACED e UEA, essa de forma 

sutil segue os passos do projeto Pirayawara coordenado pela SEDUC/GEEI, na medida em 

que ele formata um modelo de educação indigenista (UEA, 2013, site; UFAM, 2014, site). 

Três povos: Mura, Munduruku e Sateré-Mawé com realidades sociopolítica, histórica e 

cultural distintas, são submetidos a um único modelo. Todavia, não se trata de uma ação 

política isolada. Em encontro de secretários das secretarias indigenistas de estados da região 

Norte,
94

 realizado em Manaus nos dias 04 e 05 de junho de 2010, a gerente da SEDUC/GEEI, 

uma indígena da etnia Tukano da região de Pari-Cachoeira, Amazonas expôs que o projeto da 
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 A Licenciatura intercultural Mura teve início no segundo semestre de 2009. 
94

 Participamos das discussões na condição de consultor da SEAS-AM. Em função das convenções partidárias só 

compareceram os secretários do Amazonas e Amapá.  



110 
 

 

SEDUC é construir, juntamente com as universidades, um projeto (leia-se modelo único) de 

licenciatura que possa dar continuidade ao modelo de formação desenvolvido pela secretaria 

de educação. 

Ao colocarmos em perspectiva a cultura política do poder público mediado pelos 

indigenistas e a cultura política do Sateré-Mawé, desenhamos o seguinte quadro em forma de 

resumo: percebemos os agentes políticos que se relacionam com os Sateré-Mawé na condução 

das demandas pública do Estado pelo universalismo de procedimento. As demandas dos 

indígenas não são levadas em consideração em função de os gestores terem em mente que os 

Sateré-Mawé, sendo um povo que em função do intenso contato com o Estado nacional terem 

absorvido e incorporado, total ou parcialmente, os valores  dos códigos não indígenas, reflexo 

de um pensamento culturalista. 

Essa forma de pensar resulta e consolida a cultura política institucional indigenista 

que, por sua vez, direciona a ação política dos sujeitos políticos em relação aos indígenas. 

Colocadas em perspectiva, as instituições públicas servem-se desses parâmetros para pensar a 

condução política das instituições em sua relação com os indígenas. Notamos que a cultura 

indígena dificilmente é colocada em perspectiva para orientar as práticas e a ação institucional 

indigenista estatal. 

Observamos que tal atitude e comportamento justificam-se na medida em que ter uma 

atitude e uma postura inversa, ou seja, que a cultura política possa pautar a discussão a seu 

modo e a seu tempo, não é levada em consideração no momento em que os diálogos são 

estabelecidos. O diálogo entre os indígenas e as instituições públicas é marcado pela 

assimetria. Isso implica afirmar que, no jogo político, de forma sutil, dá-se a estratégia de 

incorporar a diferença com o objetivo de neutralizá-la e, dessa forma, abrir espaço para a 

implantação e desenvolvimento do princípio da política do Estado em controlar e pautar as 

demandas indígenas. Configuramos isso de multiculturalismo estatal. 

 

4.2 Estado e os Sateré-Mawé: estrutura cultural e estrutura política 

 

 

Ao nos propormos analisar a relação entre os Sateré-Mawé e o poder público optamos, 

a partir do paradigma da cultura política, conduzir-nos pela ideia de que essa relação é 

concebida pelas estruturas culturais e pelos campos políticos que estão imbricados e seguem 

paralelamente estes, todavia, distinguíveis entre si, compõem a estrutura política. Esse sistema 

formado tem a prerrogativa de agir em processo de conversão de demandas e apoios às 
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decisões e às ações conforme observa Brey, (1996, p., 61). Essas ações, no entanto, são 

conduzidas pelos valores culturais convencionados que, de uma forma ou de outra, servem de 

base para orientar os fins objetivados pelos agentes em relação ao outro (WEBER, 1991). 

Em consonância com isso, observamos que tanto na cultura do Estado como na dos 

Sateré-Mawé, os campos políticos dessas estruturas são organizados tendo por princípio seus 

valores culturais. Estes, por sua vez, ordenam o sistema político na medida em que passam a 

ser difundidos e incorporados pelos agentes, criando determinados comportamentos e atitudes 

entre os mesmos. Com essa premissa, nos reservamos adotar o conceito de habitus para 

explicar e caracterizar a incorporação e difusão de valores pelos agentes. Observamos que 

aquilo que é incorporado encontra-se além da mera formalidade discursiva que analisa a ação 

dos agentes em resposta a ações externas que os fazem mover-se no campo político. A 

cultura, a nosso ver, proporciona as bases de orientação que em muitos casos ficam 

hibernados ou não, e são acionados em momento demandados no campo político. 

A margem de manobra dos agentes em seus processos interativos permite-nos pensar 

que tanto a cultura orienta o comportamento quanto a atitude política. No entanto, por não ser 

inflexível, o sistema político que se vincula à estrutura cultural não é fechado, portanto, 

permite margens de manobra que admitem a interpenetração das lógicas sistêmicas nos 

processos políticos. 

A cultural estatal funda-se em uma racionalidade legitimada na burocracia, produz 

atitudes hierárquicas de segmentação vertical que orienta a forma de proceder e pensar a 

condução política entre os indígenas e o Estado. A burocracia é um produto da modernização. 

Seus trâmites ritualísticos nos fazem lembrar os princípios pragmáticos que ordenam o mundo 

religioso ocidental que, por sua vez, incorporou as linhas pragmáticas difundidas pelas 

filosofias gregas e pelo direito romano (FOUCAULT, 2010).   

A cultura indígena, em seu campo estrutural, produz e reproduz valores semânticos de 

referência e, em muitos casos, os valores não indígenas, por exemplo, são absorvidos e 

ressemantizados, trazendo em si uma carga de sentido e significado objetivo e subjetivo em 

suas ações. Em relação a isso, no entanto, deve ser observado com cautela em decorrência de 

que essas categorias, como objeto de análise, são extremamente complexas (ELSTER, 1989). 

Para o nosso campo de análise sobre a relação política entre o Sateré-Mawé e o poder público, 

acatamos a observação de Weber (1991, p. 41), na medida em que ele assevera que, 

“Cualquier reflexión conceptual a cerca de los elementos últimos de la acción humana 

provista de sentido se liga, ante todo, a las categorias de ‘fin’ y ‘medio’.”. 
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Em virtude disso nos filiamos também ao preceito de Bachelard (2000), que defende a 

ideia de que a dicotomia entre objetivo e subjetivo, em hipótese alguma pode ser posta em 

paralelo. A fronteira entre um e outro é tênue, portanto, colocando as categorias em 

perspectivas podemos pensar que ambas encontram-se imbricadas e seguem processualmente 

de forma cíclica. 

No caso específico do povo Sateré-Mawé conforme aludimos anteriormente, o sistema 

cultural é fortemente marcado pela segmentação clânica, a autonomia política das 

comunidades e fortes alianças intracomunitárias regionais, Neste último caso a mediação e a 

construção de alianças está estreitamente relacionada com a troca de mulheres (LEVI-

STRAUSS, 2000). Pertencer e não pertencer a determinado clã tem um sentido e um 

significado, ter uma forte relação com a comunidade e/ou com as comunidades, tem um valor 

para os Sateré-Mawé. Esses elementos são importantes para compreendermos os campos 

indígenas nas regiões dos rios Andirá, Marau e Waikurapá e sua relação com a estrutura 

política. 

Os Sateré-Mawé traçam a sua genealogia pela linha paterna, isso implica afirmar, 

seguindo a perspectiva antropológica, a tradição cultural do povo Sateré-Mawé é patrilinear. 

Isso faz sentido na medida em que os o filhos e filhas filiam-se, em muitos casos, ao clã de 

seu pai, portanto, como afirma Alvarez (2009), ao analisar a questão do parentesco que, “O 

parentesco consangüíneo patrilinear determina o pertencimento ao grupo.” (ALVAREZ, 

2009, p.61). 

Todavia, podemos acrescer que a organização social orienta-se pelo sistema cultural 

que, por sua vez, cria campos políticos e segmenta a estrutura política. Os casamentos são 

prescritos em uma lógica exogâmica, dividida em dois fortes segmentos sociais: o preferencial 

interclânico, quando se trata de casamento com um ou uma Sateré-Mawé de um “ywania”
95

 

oposto ao do marido, e não interclânico em que um dos casais não é considerado Sateré-

Mawé.  

Essa regra, no entanto, deve ser observada com cautela, pois considerando que a 

formação do povo Sateré-Mawé funda-se a partir de alianças de grupos, Figueroa (1997) e 

Menendéz (1985) e a incorporação do outro dentro da lógica cultural Sateré-Mawé, o 

transforma em igual o diferente, que é diferenciado pela estrutura clânica. Esse é caso do 

Munduruku
96

 que, na estrutura cultural Sateré-Mawé, é um clã e não um povo e dos karaiwa
97
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 Significa Clã. 
96

 O povo Munduruku no Amazonas tem seu território na região do rio Tapajós estado do Pará e na região do rio 

Madeira estado do Amazonas. 
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os não-índios que se casam com um/uma Sateré-Mawé. No caso específico desses últimos, os 

Sateré-Mawé classificam os filhos e filhas de sateré asia em oposição aos “verdadeiros” que 

são classificados de sateré sese. Essa lógica cultural influencia diretamente as atitudes e 

comportamentos dos Sateré-Mawé. 

Em relação aos sateré sese, em 2007 na XX assembleia ordinária do CGTSM, da qual 

participamos, um então candidato a cargo de direção, peticionou formalmente a sua 

candidatura ao ratificar que se tratava de um “sateré verdadeiro”. Todavia, dentro da estrutura 

clânica, sua vinculação não se coaduna com o princípio de ser um sateré asia. Isso nos 

permite pensar que a lógica cultural proporciona e serve de base para os campos políticos 

indígena de oposição e aliança.  

O ywania é uma unidade cultural e uma unidade política. Em relação à questão 

cultural, o parentesco baseado nos vínculos consanguíneos centrado na ideia na descendência 

patrilinear, coloca no cenário cultural a mulher enquanto elemento de comunicação (Lévi-

Strauss, 1982) ao possibilitar a construção de alianças internas dentro do ywania do consorte. 

Devemos lembrar que a mulher do pai do esposo, neste caso, a sogra, manteve vínculo de 

comunicação e de aliança com o ywania de sua esposa. Essa dinâmica social está pautada na 

lógica cultural que denominamos de “aliança interna clânica”. Nesse sentido, Alvarez 2009 

afirma que, “A aplicação das categorias de parentesco e sua extensão ao nível dos clãs criam 

uma rede micropolítica que orienta as atitudes com os que são de dentro do grupo e dos de 

fora.” (ALVAREZ, 2009, p.61). 

Essa relação de incorporação pelo vínculo paterno, ao mesmo tempo em que criou 

uma espécie de segmentação, principalmente para os que estão além das fronteiras da tradição 

dos Sateré-Mawé, não levou à eliminação da referência clã e/ou de povo, conforme conclui 

Alvarez (2009, p.61): “Em relação de pertencimento aos ywania, como unidades separadas 

dentro do grupo, se faz evidente quando traduzem ywania como nação.”. 

Nesse contexto cultural a tradição, pelo nosso entendimento, constituiu-se em um tipo 

característico que conduz a uma forma de procedimento mediada pelo sentido e significado 

expresso, que se relaciona diretamente com a cultura. Isso não deixa dúvida de que ela cria 

uma atmosfera política em sua vertente micro no campo ao qual está relacionada diretamente 

com o sistema político indígena, ou seja, uma micropolítica, que cria situações de 

instabilidade e de equilíbrio político entre famílias e, em muitos casos, entre comunidades. 
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Por sua vez, ela também promove a estabilidade política em função das alianças e dos 

contatos entre os mais próximos.  

Nesse sentido, o agente político, na perspectiva weberiana, com capacidade de 

aglutinar a partir de seus projetos os contrários, garante força política, dando-lhe um capital 

político para negociar com os tui’sa de cada comunidade e com o poder público. Portanto, em 

uma perspectiva cultural, o parentesco garante a filiação em uma unidade política, que tem 

um peso importante, mas também relativo.  

O aglomerado de famílias Sateré-Mawé é um “[...] grupo residencial composto por 

família extensa, o grupo de siblings aparece como unidade que organiza o sistema de atitudes 

do grupo [...]” (ALVAREZ, 2008, p. 61) e a sustentação da política dos grupos. Isso implica 

observar que a agregação das famílias não deixa de ser uma estratégia cultural. Por outro lado, 

preservar uma coalização com vista a manter o poder requer manobras políticas de persuasão 

e de troca, principalmente de bens materiais e/ou de prestígio junto às pessoas vinculadas às 

instituições.  

Em relação às manobras e às articulações políticas, os agentes políticos 

institucionalizados que mantêm diálogos políticos intensos com as comunidades como os 

tui´sa, capitão, coordenadores de associações, professores, AIS, produtores de guaraná, são o 

público-alvo para os manejos políticos. Assim, podemos categorizá-los, em um primeiro 

momento, como os formadores de opinião para determinada corrente política em nível 

comunitário e regional.  

Nesse cenário, a arte política consiste em dar resposta proporcionando a circulação de 

bens materiais e/ou imateriais, o que garante resposta à demanda política. Assim, 

concordamos com Alba Figueroa (1997) e destacamos que os Sateré-Mawé tradicionalmente 

são vocacionados para a política (WEBER, 2013). Por seu turno, o viver da política, nesse 

sentido, não está excluído do cenário e tampouco, em função da intensidade do clientelismo e 

do patrimonialismo que marcam secularmente a vida dos Sateré-Mawé que se tornaram a base 

que estrutura a relação deles com os poderes públicos que fomenta a cultura política. Apesar 

disso, notamos que essas bases culturais estruturantes não eliminaram a estrutura e a tradição 

política dos Sateré-Mawé
98

.   

A conjuntura política do povo Sateré-Mawé observada a partir de sua estrutura política 

tradicional, é permeada pela relação de parentesco e pela relação entre as comunidades e, 

entre regiões dos principais rios e seus afluentes; e entre as três regiões macros: Marau, 
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Andirá e Waikurapá, essas se constituem em um mosaico político de alianças e conflitos 

regionalizados de características centrífugas e centrípetas.  

No caso das alianças e conflitos regionalizados de natureza centrífuga, destacamos a 

relação conflitiva latente, quase imperceptível, entre as regiões dos rios Marau e Andirá. No 

segundo caso, centrípetas, a não participação de pessoas de determinadas comunidades, 

principalmente do Andirá, nos projetos cujo controle político está nas mãos de um 

determinado grupo, indica essa tendência. Na última Assembleia do CGTSM realizada na 

comunidade Vila Nova II, rio Marau, em janeiro de 2013, dos cinquenta e quatro tui´sa 

presentes na assembleia, dezesseis eram oriundos da região do Andirá. Vale destacar que na 

região do Marau há cinquenta e uma comunidades.   

Ressaltamos, no entanto, o papel assumido pelos tui´sa como promotores e, em muitos 

casos, mediadores dos conflitos, bem como dos grupos hegemônicos que procuram mediar de 

forma coletiva os conflitos.  

O posicionamento de um estudante Sateré-Mawé da região do Andirá que participou 

em junho de 2005 como ouvinte do curso de Ciências Naturais promovido pela UFAM e 

realizado em Maués, no qual todos os discentes eram da região do Marau, ao se apresentar aos 

seus parentes
99

 expressa essa tendência, ao afirmar que estava ali “para conversar”. Essa 

atitude constitui-se em um chamamento para se ter um comportamento voltado para o 

diálogo, para ouvir, para acatar ou não as ponderações.  

Vale destacar que os Sateré-Mawé, do ponto de vista cultural, têm um ethos 

fortemente marcado pela tradição indígena tupi. Saber manejar “as bonitas palavras” (UGGÉ, 

1991) é motivo de deferência por parte da comunidade. Um diálogo ocorrido entre nós e um 

professor Sateré-Mawé durante o XXX – Encontro pedagógico realizado na comunidade 

Santa Maria, rio Urupadi, promovido pelo WOMULPE em outubro de 2003, expressa um tipo 

de atitude em relação a um tipo de comportamento. Exemplo disso expressa-se na conversa 

seguinte: “[...] Quem é aquela menina, que está falando agora? É filha do Alfredo e da 

Terezinha. Tá! Ela é Sateré? Não ela é cruzada. Mas, a gente considera ela Sateré. Vê como 

ela fala bem o Sateré.” 

A construção e reconfiguração do sistema, da cultura e da estrutura política das 

instituições públicas centradas nas questões burocráticas encapsulam a lógica e a estrutura 

cultural e política indígena. Esse tipo de encapsulamento é nitidamente visível nos projetos 

implantados na área da educação. A educação formal indigenista conduzida pelos indígenas e 
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pelos profissionais da educação indigenistas, não proporciona espaço para a construção 

autônoma da educação indígena, contrariando os dispositivos constitucionais e legais que 

garantem aos indígenas a condução e promoção de seus referenciais de educação. A 

constituição estabelece, no “Art. 210 – o ensino fundamental regular será ministrado em 

língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próximos de aprendizagem.” (BRASIL, 1988). 

A LDB ratifica o preceito constitucional ao assegurar que, “Art. – 78 – I proporcionar 

aos índios (...) a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades 

étnicas; a valorização de suas línguas e ciências.” (BRASIL, 1996). 

A crítica de um puruwei
100

 da região do rio Marau recolhido por Marreiros (2007), em 

2005, sintetiza o posicionamento do educador indígena frente à arbitrariedade do poder 

público ante a educação indígena. “A lei e a constituição garantem e reconhecem todas essas 

nossas riquezas. Não há respeito sobre nossas verdades, porque se houvesse todos estaríamos 

construindo junto à educação escolar, a vida.” (MARREIROS, 2007, p.55). 

E finaliza “Esse reconhecimento está muito longe de os brancos reconhecerem a 

cultura de cada povo” Esse tipo de atitude é ordenado pela lógica do sistema colonial, 

Todavia, neste caso específico, a classificamos como sendo um colonialismo interno na 

medida em que os valores e referências típicas do sistema colonial de negar a diferença, 

apoiando-se na diversidade e na interculturalidade, promovem o multiculturalismo estatal e, 

por sua vez, o comportamento indigenista frente a essa atitude, mereceu observação crítica de 

Marreiros, (2007), ao assinalar que, “Suas vozes não são silenciadas pela estrutura de poder 

instaurada pelo sistema educativo [...]” (MARREIROS, 2007, p.50). 

De forma estratégica, os Sateré-Mawé criam mecanismos de incorporação da lógica 

cultural indígena em uma estrutura burocrática indigenista. O universalismo de procedimento, 

Nunes (2010), estrutura-se pelo nexo objetivo do particularismo universalista que organiza a 

condução das pautas políticas, acatando, neutralizando e substituindo paulatinamente as 

demandas indígenas.  

Nessa lógica estruturante, mediada pela cultura burocrática, os indígenas passam a 

participar das ações na condição de operadores-mediadores, na medida em que os poderes 

públicos criam categorias integradoras, tais como AIS, AISAM, professores, capatazes, 

capitão, assessor pedagógico. Assim, ao assumirem a condição de operadores-mediadores, os 

Sateré-Mawé, em função da situação política cultural, desenvolvem as políticas centralistas e 

                                                             
100

 Significa professor na língua sateré-mawé. 



117 
 

 

excludentes das instituições públicas e, ao agirem dessa forma, indireta e diretamente 

respondem aos anseios do Estado. 

Insistimos, portanto, na ideia de que há uma atmosfera cultural para a ação estatal. 

Justificamos nosso posicionamento ao defendermos a ideia de que o sentido dessa práxis 

assenta-se em um culturalismo civilizador aliado ao clientelismo estatal. O significado, neste 

caso, é a consolidação do poder do Estado em multiculturalizar com os princípios do 

multiculturalismo ao fazer crer, aos menos desavisados, que há valorização e respeito pela 

diversidade cultural e étnica. 

Ressaltamos, todavia, que o quadro situacional da cultura política estatal não gera 

consenso entre os agentes públicos responsáveis pela logística operativa da ação pública. Por 

seu turno, os grupos hegemônicos conseguem, por manobras clientelistas e afetivas, integrar 

indígenas em seus planos e, assim, neutralizar as oposições internas, gerando consenso entre o 

campo político em que se localizam os agentes públicos e certo campo indígena. 

Observamos, contudo, que a implantação de uma cultura de procedimento pautado na 

burocracia passa necessariamente pela “domesticação dos dominados” (BOURDIEU, 2013, 

p.168-169). As ocupações ocorridas na sede da FUNASA ao longo desses dezessete anos, por 

exemplo, por mais que seja recorrente o reclamo dos indígenas, os motivos são muitos mais 

de natureza indigenistas capitaneadas por alguns indígenas que procuram capitalizar-se 

politicamente frente às estruturas indigenistas, indiretamente apoiados por indígenas cujo 

propósito é denunciar a deficiência da instituição na atenção à saúde indígena e de assistência 

ao índio, neste último caso, a FUNAI. 

No campo da educação, por se tratar de um espaço cujo propósito é colocado em uma 

perspectiva de futuro, a cultura indigenista estatal transita de forma amena, sem conflito 

direto. Isso é sintomático quando observamos e analisamos as manifestações relacionadas à 

formação de professores, à implantação do ensino médio e fundamental nas comunidades, o 

tom de cordialidade formalista tangenciada de culturalismo integrador do Estado e 

humanismo salvacionista dos cooperantes da política do Estado fazem surgir a pedagógica 

assimétrica. Traduzindo, implanta-se e se desenvolve o autoritarismo pedagógico em suas 

versões mecânicas e orgânicas. 

Autoritarismo pedagógico entendido como o relacionamento que se baseia em uma 

escala assimétrica em que todo o peso do capital institucional, a autoridade acadêmica,  

respalda-se na ideia de que os agentes, por pertencerem e/ou estarem vinculados às 

instituições que coordenam, produzem e reproduzem o conhecimento ocidental, legitimando-

se assim, o poder que, com base nesse conhecimento, tem a autoridade.   
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Esse tipo de atitude consciente ou inconsciente dos agentes públicos cria uma 

atmosfera que de forma sutil apresenta e impõe as demandas do Estado excluindo as 

proposições indígenas. Ressaltamos, todavia, que não podemos pensar o autoritarismo 

simplesmente como algo objetivo, ou seja, comparando-o com uma estrutura militar e/ou 

eclesiástica. Nunca é demais recordarmos que em regimes ditatoriais e autoritários, as atitudes 

e comportamentos criados e gestados nas casernas eram aplicados à sociedade civil, bem 

como o modelo disciplinador das comunidades, reflexos do positivismo estatal.    

Portanto, quando falamos de autoritarismo pedagógico, notamos, por mais que se 

criem espaços de interlocução para justificar para os pares que a construção do projeto 

político pedagógico e outras iniciativas educacionais receberam aval e foram legitimadas pela 

comunidade, aqui transvertido de participação, sem que a comunidade e os indígenas tivessem 

tido a possibilidade de refletir e ver posto em evidência o universo de conhecimento indígena, 

o que não deixa de ser algo arbitrário, logo, impositivo. 

A matriz formativa indigenista educacional que orienta esse comportamento e a 

atitude autoritária incorporada subjetivamente por muitos indígenas pode ser entendida a 

partir das frases filosóficas de Sócrates: “observa-te” e “cuida-te”. Esse princípio 

hermenêutico que faz com que os agentes políticos unifiquem comportamento e atitudes, 

proporciona a neutralização de uma manifestação direta, fazendo com que os Sateré-Mawé 

mantenham-se em um estado de permanente controle e autocontrole (ELIAS, 1994). No caso 

específico dos Sateré-Mawé, devemos ater-nos ao construto da lógica de relação e poder 

capitaneados pelos tipos de comportamento gerados e gestados pelos agentes indigenistas e 

pelos  indígenas, cujo campo de interação são os fóruns institucionalizados.  

Nesse campo, o anseio político indigenista orientado pela cultura ocidental, leia-se 

civilizatória, nega o valor cultural strictu sensu dos indígenas, na medida em que os projetos e 

as iniciativas educacionais são apresentados de forma absoluta, muito embora, conforme 

salientamos anteriormente, os Sateré-Mawé tenham comportamento de agregar o outro, 

quando esse outro assume para si os valores e a moral da comunidade de sentimento indígena. 

Em sentido contrário, no entanto usando a mesma estratégia, age a cultura institucional 

que procurar integrar os indígenas ao eliminar sutilmente os valores e as referências 

indígenas. Todavia, negocia, ou melhor, deixa espaço para o uso da língua indígena como 

uma forma de justificar para o mundo indígena, bem como para o mundo não indígena, que se 

trata de uma formação intercultural. 

Esse intercultural não deixa de ser uma estratégia política como forma de levar a crer 

que os artigos 215, 231 e 232 da CF-1988 (BRASIL, 1988) e as outras disposições legais 
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estão sendo aplicados conforme a lei. Esse tipo de atitude pode se considerar, concordando 

com Ester 2010, como um autoengano. Isso fica patente conforme pode ser observado nos 

depoimentos de história de vida dos professores Sateré-Mawé da região do Marau (SANTOS, 

2005). 

Visando evitar o confronto aberto, o que abriria espaço para diálogo com o objetivo de 

buscar o consenso, conforme nossa análise observamos a tendência em se discutir, propor e 

encaminhar projetos e políticas sedimentadas na ideia de interculturalidade centrada no campo 

da formação.  

O debate em torno do cognitivismo indígena, neste caso, dos Sateré-Mawé, não entra 

efetivamente na pauta dos projetos políticos de formação. Os projetos são fechados e 

centrados na perspectiva colonialista e não primam pela descolonização do saber ocidental 

imposto há muito tempo aos povos indígenas. Os agentes públicos da educação formam os 

indígenas que reproduzem valores e referências indigenistas nas comunidades, o que gera 

comportamento ambíguo e controverso. Os formados, em sua maioria, aplicam e replicam as 

linhas formativas e pragmáticas desenvolvidas nos cursos de formação. Não há correlação 

entre o saber tradicional e o conhecimento ocidental. Este é hegemônico e determinante nos 

fins que lhe compete. 

A ausência de um projeto político educacional construído efetivamente pelos Sateré-

Mawé, aliada à insensibilidade de muitos profissionais da educação indigenistas em não abrir 

espaço para a perspectiva política indígena em seus projetos políticos pedagógicos, consolida 

a estrutura de poder que o Estado mantém sobre os indígenas, usando como estratégia de 

interlocução as instituições públicas. Os Sateré-Mawé, em função do campo, da força política 

limitada em decorrência da ausência de informação e de conhecimento mais claro, ficam 

presos às amarras dos interesses indigenistas. Em relação a isso, Torres (2010), destaca 

impactos dessa política sobre os jovens Sateré-Mawé: 

 

 

Mesmo que pareça evidente, importante afirmar que as comunidades indígenas da 

‘Terra Indígena de Andirá – Marau’ constituem uma nação singular com identidade 

própria, história, território, cultura, língua, mitologia e rituais, organização política, 

social e econômica. Apesar de mais três séculos de contato com a civilização 

ocidental, os Sateré-Mawé se identificam e são identificados sempre como pessoas 

de uma civilização diferente, com seus próprios valores e costumes. Isso não 

significa que a relação com os chamados ‘civilizados’ não tenha causado alterações 

no estilo de vida dos Sateré-Mawé, especialmente nas gerações mais jovens que 

estão estudando em escolas elementares chamadas de ‘escolas indígenas’, mas que 

na realidade, não utilizam métodos e conteúdos de estudos diferenciados. (TORRES, 

2010, p.13). 
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Os embates políticos entre os Sateré-Mawé e as instituições públicas dão-se a partir 

das demandas políticas. Esses embates, no entanto, em muitos casos, não são abertos. As 

estratégias políticas são adotadas tanto pelos Sateré-Mawé quanto pelas organizações 

públicas. Por ter o controle da burocracia na distribuição e prestação dos serviços, as 

organizações mantêm monopólio da violência (WEBER, 1999). 

No entanto, nunca é demais lembrar que os programas e projetos políticos em sua 

maioria são centrados e universalistas, com uma pequena margem de espaço para negociação 

política. Esse tipo de atitude justifica-se na medida em que o receio em perder o controle 

político sobre as ações consolida a postura centralizadora. Os Sateré-Mawé, por sua vez, 

procuram ampliar seu espaço quando tentam negociar e ampliar a participação com o 

propósito de ver seus anseios e desejos efetivamente contemplados nas ações e projetos a 

serem construídos pelas instituições públicas.  

Esse momento ficou evidente de forma mais explícita nos depoimentos e discussões 

ocorridas no I Seminário de Intercâmbio de Experiência em Educação Escolar Indígena do 

Amazonas que ocorreu na comunidade Nova Esperança, região do Marau, no período de 06 a 

09 de março de 2013
101

. Na ocasião, após intenso debate, os indígenas fizeram considerações 

a partir de suas experiências e encaminharam propostas aos órgãos públicos responsáveis pela 

educação escolar.  

Ficou patente, a partir das intervenções dos participantes, que as instituições 

responsáveis pela educação ignoram e, em muitos casos, rejeitam ou reformulam as demandas 

educacionais dos indígenas. Em virtude disso, os indígenas, de forma veemente, destacaram 

no documento final do Seminário: “Que as instituições educacionais federais, estaduais e 

municipais respeitem os calendários específicos"
102

  

Relativizando. Não podemos pensar que a crítica realizada pelos Sateré-Mawé fica 

restrita ao âmbito circunscrito da educação escolar indígena. Essa esfera pública indígena, em 

decorrência do dinamismo e da interação que a envolve, a produção de discursos fica 

evidenciada de forma mais clara e objetiva. Observamos, também, que a veemência das 

críticas era direcionada à FUNAI, por se constituir hoje em uma instituição que pouco ou 
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 Fui convidado para participar do evento atendendo ao convite da direção da SECOYA/ICE-Brasil. 
102

 Cf.   ASSOCIAÇÃO SERVIÇO E COOPERAÇÃO COM POVO YANOMAMI – SECOYA. O 

documentário Tawaieh, fruto do I Seminário de Intercâmbio de Experiência de Educação Escolar 

Indígena do Amazonas. Disponível em: 

<http://www.secoya.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=174:o-documentario-tawaieh-

fruto-do-i-seminario-de-intercambio-de-experiencia-de-educacao-escolar-indigena-do-

amazonas&catid=4:noticias&Itemid=29>. Acesso em:  15 jul 2014. 
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nada influencia a vida social e política dos indígenas. Esse tipo de atitude em relação a ela não 

tem a mesma intensidade.   

No caso específico do atendimento à saúde, conforme foi possível percebermos, as 

críticas encontram-se na esfera da informalidade, pequenos núcleos comunitários de 

lideranças que trocam informações a respeito da atuação da SESAI não ganharam o campo da 

dimensão política. Há certo reducionismo assistencial no tocante à política de saúde. Os 

reclamos centram-se muito mais nas condições de infraestrutura dos polos, na relação entre os 

profissionais indigenistas da saúde e nos Sateré-Mawé. Não se observa, por exemplo, 

discussão incisiva sobre a importância da cultura e da medicina tradicional na vida 

comunitária, a valorização e o reconhecimento das parteiras e dos pajés na vida dos indígenas 

e, tampouco, a promoção, orientação e o uso fitoterápicos das plantas medicinais conhecidas 

pelos indígenas, conforme podemos perceber na matéria do jornal À Crítica de abril de 2014, 

a saber.  

 

 

No último sábado, durante uma audiência pública em que eles discutiram com 

políticos e lideranças indígenas os problemas coletivos da região do Marau – como 

saúde e educação –, a indignação manifestada sinalizou a falta de diálogo no trato 

com as famílias indígenas. ‘Técnicos de enfermagem que nos atendem hoje não são 

indígenas e não conhecem a nossa realidade. Sem conhecer, eles não têm como 

respeitar’, reclamou a professora da comunidade Terra Nova, Cristina Santos de 

Souza. Ela ainda comentou que os aproximadamente 37 agentes de saúde da região, 

além dos profissionais que atuam na Casa de Saúde Indígena (Casai) e no hospital 

de Maués, possuem conhecimento técnico, mas não estão preparados para trabalhar 

com os indígenas. ‘A gente se sente desrespeitado e humilhado. Em vez de entender 

nossos costumes, eles querem nos tratar como se não fôssemos um povo 

diferenciado.
103

  

 

 

Vale destacar o que já foi objeto de exposição anteriormente em termo de fóruns, nos 

quais as questões políticas ficam mais evidentes e claras. A FUNAI, recentemente, a partir de 

sua reestruturação administrativa e política, criou o Comitê Gestor. Esse, de forma paritária 

aprecia, propõe e encaminha as políticas indigenistas. As três regiões políticas, a saber, 

Andirá, Marau e Waikurapá, têm seus representantes. O Comitê, todavia, por razões 

estruturais e de natureza política, não desenvolve ações públicas no território indígena.    
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 A CRITICA.COM [site]. Famílias Indígenas Marau cobram respeito de profissionais da saúde pública. 

2014. Disponível em: <http://acritica.uol.com.br/amazonia/Manaus-amazonas-amazonia-Familias-indigenas-

Marau-Maues-cobram-respeito-profissionais-saude-publica_0_1120687922.html>. Acesso em: 15 jun 2014. 
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4.3 Linguagem política e linguagem cultural política 

 

 

A linguagem política tem suas bases assentadas em códigos e signos que compõem a 

estrutura e expressam valores culturais. São historicamente demarcados e esses servem como 

pontos de referência para os agentes pensarem e agirem em contexto em que o fazer política 

lhes é apropriado no campo político. Os códigos e signos que são utilizados nos  processos de 

interação, servem de indicação para orientar, designar e perceber as atitudes e os 

comportamentos políticos.  

Em consonância com a linguagem política, segundo nossa análise, há a linguagem 

cultural, a qual traz em si características, sentidos, significados específicos e relativos de cada 

segmento social e/ou grupo social. Ressaltamos e consideramos que os campos apresentam 

nuanças heterogêneas. Há diversos campos em um campo, se tomarmos como exemplo o 

campo indígena, especificamente, o campo Sateré-Mawé, há de considerar que as regiões dos 

rios Andirá, Marau e Waikurapá, cada uma forma um campo que se estrutura a partir da 

relação com outros campos específicos, as comunidades e posteriormente o campo da família.  

Compreender a linguagem política nos permite também adentrar no universo 

simbólico e cognitivo (KAPLAN e LASSWELL, 1979), por ser fator que orienta as ações dos 

agentes no campo de disputa, bem como fora desse campo político. Isso ficou evidente no 

posicionamento de um conselheiro de saúde, em um evento de formação organizado e 

promovido pelo CPSM
104

, realizado na cidade de Maués em 2010
105

. Na ocasião o 

conselheiro, no decorrer da discussão sobre a sucessão para a coordenação do CGTSM, já que 

o mandato do presidente havia expirado, narrou que, em uma conversa que presenciou entre 

duas lideranças tradicionais, sobre quem recolheria assinaturas dos tui´sa e de lideranças 

indígenas, convocando-os para a assembleia extraordinária para a escolha de um novo 

presidente, um dos tui´sa do rio Andirá disse a outro tui´sa do rio Marau: “[...] Quem tem que 

convocar a assembleia é vocês. Vocês que tem o waraná.”. 

Nesse contexto político entre os Sateré-Mawé, o discurso só faz sentido se o 

colocarmos em perspectiva cultural e o vincularmos  à linguagem política dos Sateré-Mawé. 

O que significa ter o waraná? Por que ele foi citado? Podemos interpretar esse enunciado 
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 Participamos do curso na condição de mediador das discussões levantadas.  
105

 Curso de formação política e administrativa promovido pelo CPSM para lideranças Sateré-Mawé, que teve 

com o apoio de ICE/Brasil e da ACOPIAMA, sendo  realizado no período de 15 a 17.02.2009, na Escola 

Estadual Francisco Canindé, município de Maués  
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relacionando-o com o sentido e significado que o waraná representa para o povo Sateré-

Mawé. 

Nos encontros e assembleias organizados pelos Sateré-Mawé, observamos que o 

patauí, que se constitui em um suporte tecido de tala, que serve de apoio para uma cuia, na 

qual é colocado o waraná
106

 que ao ser consumido, constitui-se, conforme descrito pelos 

ngnia (sábio) e pelos tui´sa, fator que proporciona “as belas palavras”.  

O valor cultural do waraná para os Sateré-Mawé é indiscutível. Além dele, o puratim, 

que muitos o identificam e fazem analogia como se fosse a “bíblia dos Sateré-Mawé”, o ritual 

da tucandeira e o wará, constituem-se em produtos culturais de alta-relevância e de extrema 

importância para se compreender as atitudes e comportamentos políticos diante do mundo 

para os indígenas. 

No contexto discursivo, “ter o waraná” não significa que o poder de persuasão para 

convocar as lideranças tradicionais para deliberar sobre os rumos políticos do CGTSM ou da 

comunidade, seja atribuição de um segmento político, um clã e/ou uma aliança de clãs, por 

possuir o domínio das ações políticas, os “senhores do waraná”. Na realidade, significa que, 

ao possuir o “waraná”, este deve chamar as lideranças e os demais para um diálogo com o 

objetivo de procurar solução para resolução de um problema, para firmar acordos, construir 

estratégias ou ainda, para celebrar acordos e tecer alianças.  

A linguagem política sintetizada nesse código, o do waraná, relaciona-se diretamente 

com um contexto mais amplo da relação dos Sateré-Mawé com o mundo não Sateré-Mawé. 

Em diversos fóruns organizados pelos indígenas para tratar questões relativas à ação 

indigenista do Estado, observamos a circulação e consumo do “waraná”. Em momento 

oportuno o tui’sa, geralmente o líder da comunidade anfitriã, manifestava-se lembrando aos 

participantes que havia “waraná” a ser servido, isso significava que os debates deveriam  

constituir-se em um momento próprio para fruir as “boas palavras”.  

O CGTSM, desde a sua fundação, passou a ser a organização interlocutora e 

mediadora entre os Sateré-Mawé e o Estado. A concessão dada para a empresa petroleira 

francesa Elf-Aquitaine explorar petróleo no território indígena Sateré-Mawé na década de 80 

do Século XX, gerou um intenso conflito entre os indígenas e o governo brasileiro. Esse 

episódio proporcionou uma forte aliança entre os diversos campos políticos indígenas, cuja 

articulação e mobilização couberam ao tui’sa geral Zuzu Michiles, às lideranças tradicionais e 

aos capitães (LORENZ, 1992; FIGUEROA, 1997). 
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 As mulheres são as responsáveis pelo fabrico do waraná. 
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A experiência adquirida no embate com a Elf-Aquitaine a criação do CGTSM e o 

surgimento das lideranças de bases foram, a nosso ver, ingredientes que estimularam os 

indígenas a participar da coordenação de diversas organizações indígenas sediadas fora da 

Microrregião de Parintins, dentre elas a CAPOIB e a COIAB, e também visibilizaram a 

questão indígena em fóruns políticos organizados pelo poder público. Em relação a este 

último, observamos a presença de vereadores indígenas na câmara municipal de Barreirinha e 

Maués. 

Essa participação no legislativo, a princípio, era visto com entusiasmo pelos indígenas, 

por considerar que, a partir dos eleitos, os Sateré-Mawé poderiam ampliar seu capital político 

frente ao poder público. Colocado em perspectiva cultural, esse comportamento constitui-se 

em uma estratégia política cujo objetivo é a incorporação dos outros a sua esfera cultural, ou 

seja, uma espécie de canibalismo institucional.  

A eleição de vereadores indígenas e de um prefeito na cidade Barreirinha, este último 

em 2008, colocou em uma estreita simbiose a cultura política dos Sateré-Mawé e a cultura 

política do Estado. O prefeito e os vereadores sendo conhecedores e tendo o domínio dos 

códigos políticos da cultura indígena, manejavam a economia de bens simbólicos entre as 

comunidades e lideranças indígenas, com o fito de ampliar o capital político junto aos 

indígenas. 

Atento à temporalidade administrativa proporcionada pelo jogo democrático e sabendo 

da importância política que se constituiu o CGTSM, principalmente por ser a instituição que, 

juntamente com a ACOPIAMA manejava os recursos gerados pelo projeto guaraná por meio 

de relações e manobras políticas, o prefeito de Barreirinha procurou ter controle político do 

Conselho. Com a finalidade de neutralizar as investidas da facção política articulada pelo 

prefeito de Barreirinha em relação ao Projeto, a outra facção intensifica, com o apoio da 

ACOPIAMA, a fundação CPSM que ocorreu em 19 de abril de 2008
107

 . 

Esse campo de luta entre o campo político manejado pelo prefeito de Barreirinha e o 

campo político manejado pelo ex-presidente do CGTSM, demonstra o grau de complexidade 

do sistema de relação política e social entre os Sateré-Mawé e o poder público. Há, nesse 

caso, a interpenetração do campo indigenista do poder público no campo político Sateré-

Mawé. Podemos considerar que as fronteiras são muito tênues, duas perspectivas culturais são 

postas em um mesmo plano. O poder público procura controlar e incorporar os Sateré-Mawé 

em seus projetos políticos e os Sateré-Mawé procuram ter o controle da ação pública ao 
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projetar suas demandas políticas, e viam essa possibilidade com a eleição de um prefeito 

indígena.    

O confronto motivado pela disputa dos espaços políticos passa necessariamente, 

conforme foi possível perceber, pelo controle que se tem e que se busca ter das instituições e 

dos agentes institucionalizados, neste caso, os indígenas. Assim, os professores, AIS, AISAN, 

tui´sa, ngnia, coordenadores e associações, são os alvos preferidos. Apesar de os agentes, em 

muitos casos, manterem estreita ligação com as instituições e organizações indigenistas, o 

viés cultural não é posto de lado pelos Sateré-Mawé, pois, nesse ínterim, circula a linguagem 

apropriada ao campo político.  

Esse particularismo cultural não está desassociado dos indígenas que conduzem a 

política indigenista do Estado. Eles, em função da intensa relação que mantêm com as 

instituições estatais que desenvolveram ou ainda desenvolvem projetos e programas junto à 

população indígena, capitalizaram a linguagem burocrática estatal e, por serem conhecedores 

dos códigos e referências culturais, fazem a tradução dos sinais e signos (TODOROV, 1999) 

estatais e os alocam na perspectiva do horizonte cultural dos Sateré-Mawé.    

As disputas pelo controle político do CGTSM com o intuito de minar o referencial 

tradicional da cultura do povo Sateré-Mawé, nos revelam as estratégias, as atitudes e os 

comportamentos dos agentes públicos em relação às lideranças e às comunidades, na medida 

em que essas últimas gozam de autonomia política. A neutralização da ação política indígena, 

todavia, passa necessariamente pela incorporação do “espirito de Estado” (BOURDIEU, 

2013, p.91-123), como aludimos anteriormente, na condução política em sua relação com os 

Sateré-Mawé e com o poder público.  

Visando a capitalização política, essa estrutura absorveu e abriu espaço para formação 

de outras associações em moldes não indígenas que passaram a integrar o campo político 

indígena. Esse fenômeno acarretou paulatinamente a eliminação de um dos referenciais 

políticos comunitário dos Sateré-Mawé, a tradição, em favor da liderança de base e, por outro 

lado, favoreceu a ascensão da liderança tradicional. Em muitas comunidades, a elevação de 

uma pessoa à condição de líder tradicional segue os princípios normativos legais e morais que 

lhes são reconhecidos pelos segmentos sociais indígenas e não-indígenas, em decorrência do 

forte apelo burocrático. Nos últimos tempos, em algumas comunidades, os líderes estão sendo 

legitimados pela via do sufrágio universal, conforme destacou uma liderança tradicional.  

Esse tipo de atitude referendado e legitimado pela comunidade, ou seja, uma atitude 

coletiva institucionalizada, gera um tipo de comportamento, também coletivo 

institucionalizado, que substitui e institucionaliza em uma versão pós-moderna a liderança 
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eleita. Notamos com isso a mudança na forma e nos processos de legitimação de lideranças. 

Ao usarem o mecanismo do sufrágio eleitoral para escolha de seus líderes, de forma sutil, 

alguns Sateré-Mawé contribuem para deslegitimar a forma tradicional de reconhecimento de 

suas lideranças.  

Esse movimento de institucionalização via sufrágio universal, aliado ao outro de 

afastar os tui´sa e os ngnia como promotores do pensamento Sateré-Mawé e da interpretação 

do mundo que os cerca, não é algo novo; o SPI instituiu, e a FUNAI, por muito tempo, 

manteve a figura do capitão. Figura emblemática institucionalizada oficialmente pelo SPI de 

Rondon que adentrou as comunidades e passou a ser o elo entre as comunidades e o Estado 

(SOUZA LIMA, 1995). Assim, ao se valerem do sufrágio universal, os Sateré-Mawé 

incorporam a dinâmica de sucessão instituída pelas associações indígenas e, aos poucos, tiram 

do cenário a figura do capitão e abrem espaço para a secularização institucional de 

lideranças
108

 Isso faz entrar em cena as chamadas lideranças indígenas que são legitimadas 

pelas denominadas bases
109

 e passam a ser reconhecidas pelas instituições públicas. A 

promoção dessa estrutura vincula-se diretamente com a consolidação do movimento indígena 

organizado que impõe mecanismos burocráticos que, de certa forma, atendem os interesses 

políticos do Estado na sua relação com os indígenas.  

A dualidade organizativa, a indígena e a não-indígena, segue atrelada em consonância 

com duas estruturas políticas que se articulam com o sistema e promovem a cultura política. 

Apesar de ter congregado em seu universo social e político estruturas formais não-indígenas, 

os Sateré-Mawé não eliminaram do cenário político e do seu campo político linguístico o 

sentido e o significado que representam as lideranças tradicionais, na relação que eles mantêm 

com a FUNAI, por exemplo, a presença de tui´sa em encontros promovidos pelo órgão 

indigenista oficial é o sinal de que a comunidade faz-se representar, conforme observamos na 

instalação do Conselho local deliberativo do Projeto de Gestão Ambiental  TI-Andirá/Marau. 
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 De um total de 98 35% são jovens conforme foi possível averiguar a partir do banco de dados do CPSM-

2012. 
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 Na linguagem política do movimento indígena organizado, o termo base está associado às organizações e às 

comunidades localizadas nos território indígenas e nos centros urbanos. (Cf. Barbosa e Silva, 1995). 
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Imagem 5 – Conselho Geral Deliberativo.
110

 

 

Fonte: <http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/projeto-gati>. 

 

A relação política via organizações indígenas entre os Sateré-Mawé e a instituição 

indigenista oficial, não suplantou a figura da liderança tradicional. Todavia, nota-se que em 

outros contextos políticos, a presença deles não tem o mesmo peso político, exemplo disso é a 

estrutura construída pelas instituições indigenistas responsáveis pela saúde indígena. 

Percebemos que a instituição tui´sa não foi contemplada nesse campo. Não há lideranças 

tradicionais nas instâncias políticas que tratam da saúde indígena.  

Enfim, podemos analisar que esse tipo de exclusão dá-se em decorrência de muitos 

Sateré-Mawé, jovens em sua maioria, assumirem como intermediários e mediadores os postos 

de representação do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI. Além disso, os AIS, 

que poderiam estreitar a relação nas comunidades, mantêm relação pontual e distanciada em 

termo de diálogo com elas. Isso demonstra a ação política no estabelecimento de uma cultural 

política estatal. 

 

4.4 Mediação política e Participação  

 

 

O contexto da relação política entre os Sateré-Mawé e as instituições públicas,  

estendeu-se além dos limites geográficos do TI Andirá/Marau. Os Sateré-Mawé mantêm laços 

extremamente fortes com o seu território. Esse vínculo ganhou outra característica com a ação 

política do movimento indígena organizado. As mobilizações indígenas organizadas pelo 

                                                             
110 Da direita para esquerda: Omair sateré-mawé-CTL-Maués; Obadias Garcia sateré-Mawé (vice-presidente) e 

Bernardo Alves, tui’sa/sateré-mawé(Presidente).   
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CIMI no início da década de 70, a luta pela demarcação do território em meados dos anos 80 e 

a participação dos Sateré-Mawé no processo constituinte, as articulações e mobilizações com 

o objetivo de criar uma instituição coordenadora e articuladora da política indígena em fins 

dos anos 80 do século XX, neste caso a COIAB, são marcas dessa característica que fez surgir 

seus principais articuladores, as chamadas liderança indígenas de base, formalmente 

constituídos (BARBOSA; SILVA, 1995).   

Esse cenário e seus desdobramentos foram determinantes como ponto principal  para 

traçar um novo marco na relação política dos Sateré-Mawé  com o Estado. Justificamos a 

ideia de um novo marco em função dos Sateré-Mawé  manterem relação com o Estado desde 

o período colonial. O novo também se relaciona diretamente com o período de transição, pelo 

qual passava o Estado brasileiro, conforme assinala O’Donnell e Schimitter (2010) e a 

construção de uma estrutura política formalmente constituída pelos indígenas.   

Nesse novo cenário político, a questão da demarcação do território constituiu-se no 

principal fator de agregação e mobilização política dos indígenas em todo o Brasil. No caso 

específico dos Sateré-Mawé, o não reconhecimento do Estado brasileiro do seu território, a 

invasão de sua terra pela Elf-Aquiteine, e a proposta de abertura da estrada Itaituba/Maués, 

levou as lideranças tradicionais e as lideranças emergentes não tradicionais a entrarem no 

embate político contra o Estado.  

Dois segmentos políticos representativos dos Sateré-Mawé, o tradicional, cuja força 

política é reconhecida e legitimada pela tradição mantém-se no campo indígena, e a outra, que 

procura legitimar-se na condição de líder de base a partir da sua atuação no “mundo dos 

brancos”, uma espécie de mediador político na relação entre os órgãos não-indígenas e 

indígenas que se situam além do TI Andirá/Marau, passam a atuar nos campos políticos 

indígenas e não-indígenas a partir de meados dos anos 80 do Século XX, conforme é 

destacado em uma ata que referendou o nome de uma liderança Sateré-Mawé para a direção 

da COIAB. 

 

 

O nome do companheiro Obadias Garcia foi referendado e aprovado por 

unanimidade pelas lideranças indígenas e pelas Entidades representativas da Nação 

Sateré-Mawé. Essa escolha do companheiro Obadias Garcia foi feita depois de uma 

ampla discussão e consulta de todos os seguimentos representativos da Nação 

Sateré-Mawé que é a caixa de ressonância das lutas e aspirações do povo Sateré-

Mawé. (ASSEMBLEIA EXTRA, 1994)
111
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 CONSELHO GERAL DA TRIBO SATERÉ-MAWÉ – CGTSM. Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

do Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé, 1994. [documento não publicado]. 
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 Nesse período, a configuração da representação política Sateré-Mawé, é formada 

pelos estabelecidos na TI, a saber, lideranças tradicionais, os capitães, e os ungidos a partir da 

composição administrativa das organizações políticas formais, os chamados líderes de base. 

Observamos, no entanto, que tanto os tui’sa quanto os capitães atuam politicamente em suas 

respectivas comunidades e regiões e, a partir daí, constroem seus vínculos com as instituições 

e pessoas que estão além dos limites comunitários e regionais.  

Por sua vez, as lideranças emergentes, as de base, formalmente reconhecidas, não 

tradicionais, atuam prioritariamente em contextos não comunitários e regionais. Seu mundo 

operante é um mundo de fora, cujos impactos são visíveis nas comunidades e regiões. 

Conclui-se, portanto, que os dois segmentos agem inversamente. Um se articula e mobiliza 

seu capital político tendo como ponto de partida as comunidades e o outro mobiliza seu 

capital político com os de fora e procuram respaldar-se com essa ação junto às bases. Todavia, 

vale destacar, e posteriormente iremos adentrar em maiores detalhes para compreender o 

complexo jogo político que enseja o sentido e significado da representação política entre os 

Sateré-Mawé, tendo por orientação esses dois segmentos. 

As articulações e mobilizações dos Sateré-Mawé fortaleceram-se a partir da criação do 

CGTSM, e essa foi a primeira organização formalmente construída pelos indígenas na 

Microrregião de Parintins, sendo que seu primeiro presidente eleito foi uma liderança 

tradicional Zuzu Michiles, da região do Andirá, e somente em 2011, outra liderança 

tradicional assumiu a presidência do Conselho. Trata-se do tui’sa Geral do Marau, Antônio 

Tibúrcio Neto da região do Marau. Nesses dois momentos, os Sateré-Mawé agregaram na 

administração do CGTSM a liderança tradicional a lideranças de base.  

Nesse tempo, a representação política dos Sateré-Mawé para o ‘mundo dos brancos’ é, 

em síntese, figurada pelo CGTSM. Somente três pessoas que não são lideranças tradicionais, 

Mecias Pereira Batista, Obadias Batista Garcia e Derly Batista, estiveram à frente do CGTSM 

entre 1992 a 2010. Os dois primeiros são da região do rio Andirá, enquanto o último é da 

região do rio Waikurapá.  

Apesar de o CGTSM configurar-se como a instância de maior representação política 

dos Sateré-Mawé, o seu poder de instância mediadora nunca foi unânime em decorrência do 

surgimento de outras organizações indígenas fundadas pelos próprios Sateré-Mawé, o que 

gerou a proliferação de lideranças de base.   

Na estrutura política segmentada pelos seus diversos campos políticos percebemos um 

cenário entrelaçado em que os agentes transitam, negociam, formam, desfazem aliança, 
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aglutinam e se digladiam ora abertamente ora de forma sutil, justificando suas ações em 

decorrência de se considerarem ou estarem respaldados na condição de representantes 

políticos de determinada organização ou comunidade.  

Das figuras representativas no campo político, o capitão, figura emblemática na 

relação entre os órgãos indigenistas (SPI e FUNAI), deixou de ser peça legitimadora na 

relação de contato. Nos fóruns políticos, principalmente nas assembleias do CGTSM, o peso 

político assenta-se sobre a figura do tui’sa e dos presidentes de associações, que contabilizam  

e efetivam a legitimidade do evento.  

Não é sem propósito que alguns líderes de base, ao recepcionarem pesquisadores e/ou 

pessoas interessadas na história política dos Sateré-Mawé, ao se intitularem lideranças, 

recorriam ao passado glorioso de luta “do capitão”, construindo a sua árvore genealógica para 

justificar a sua condição de liderança na comunidade.   

Com a intensificação das ações do movimento indígena organizado, principalmente na 

década de 90 do século XX, a figura do capitão perde, paulatinamente, espaço político como 

líder entre os Sateré-Mawé, em razão da sua imagem vincular-se às ações indigenistas do SPI 

e da FUNAI e, considerando o enfraquecimento político da instituição indigenistas 

responsável pela questão indígena fragmentar-se e entrar em cena as lideranças de base.  

Por mais que ainda hoje se faça presente nas comunidades, o capitão deixou de ter 

papel contundente na relação entre os Sateré-Mawé e as instituições indigenistas. Em relação 

a essa figura, uma liderança tradicional presente na Assembleia do CPSM, ocorrida na 

comunidade Vila Nova, rio Marau, em março de 2013, disse: “Quase não existe mais, eles aos 

poucos estão desaparecendo!”. 

Ao contrário do capitão, nesse período as lideranças não tradicionais, os que agem 

enquanto lideranças de base, ganharam espaço político relativo nas comunidades e absoluto, 

na relação com os não-índios junto às instituições indigenistas. Isso ficou evidente ao 

analisarmos o registro audiovisual dos eventos promovidos pelos CGTSM e pelo CPSM, e as 

atas e relatórios dos encontros dos conselhos de educação e saúde e, mais ainda, as 

dissertações e teses mais recentes que versam sobre educação e saúde indígena Sateré-Mawé.   

No caso específico do CGTSM, lideranças não tradicionais estiveram à frente do 

Conselho por 18 anos ininterruptos, o que lhes garantiu o controle políticos sobre as 

lideranças tradicionais, fazendo com que aumentasse e se consolidasse frente às instituições 

públicas e as ONG’s, o seu capital político. Vale lembrar que nas assembleias do CGTSM, é 

estabelecido um quorum mínimo representativo de tui’sa para que a mesma tenha validade.  
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Nesse jogo de capitalização política alguns líderes de base procuraram aumentar seu 

capital, recorrendo e orientando-se pelas referências cosmológicas dos Sateré-Mawé, sendo 

que outros, no entanto, capitalizaram-se aprimorando-se nos valores e crenças advindos da 

cosmologia política não-indígena. Conforme destacamos anteriormente, as lideranças de base 

para se manterem à frente das organizações indígenas desprendem um esforço político de 

articulação e mobilização junto às comunidades e lideranças tradicionais pois, sem as 

convencionadas bases, suas possibilidades de estar à frente de uma organização indígena aos 

moldes da COIAB são mínimas.  

Dos Sateré-Mawé que foram presidentes do CGTSM, dois deles fizeram parte da 

coordenação da COIAB na condição de secretários: Mecias Pereira Batista (1990/1991) e 

Obadias Garcia (1992/1996). Além desses, João Canarinho, que não chegou a assumir a 

presidência do CGTSM, fez parte da coordenação da COIAB entre 1989 a 1990 e, 

posteriormente, participou da coordenação da CAPOIB - Coordenação da Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil. Outro que se destacou no cenário político além das fronteiras 

geográficas da TI Andirá/Marau foi Jercinaldo Barbosa
112

, sendo indicado pela base como 

representante dos Sateré-Mawé no CEEI - Conselho Estadual de Educação Indígena, e 

nomeado presidente. Posteriormente, chegou a ser coordenador da COIAB entre 1998/2001 e 

2002/2006 e, entre 2006 a 2010, foi presidente da FEPI e Secretário de Estado frente à SEIND 

no governo Eduardo Braga.  

Quando nos referimos às fronteiras que vão além do TI Andirá/Marau temos em mente 

que outros Sateré-Mawé fazem parte do quadro institucional na condição de representantes 

em conselhos paritários da FUNAI, SESAI, SEMEC’s e SEDUC dentre outras.  Todavia, 

considerando os municípios localizados em torno do TI Andirá/Marau e que formam o 

mosaico das relações políticas contínuas e presentes dos Sateré-Mawé, ao se confundir com 

elas, e ao mesmo tempo em que são apropriados por eles na medida em que as maiorias das 

associações de base estão instaladas na sede dos municípios, essa dinâmica política constitui-

se em uma territorialidade indígena. Portanto, os indígenas que se legitimam e são 

legitimados pelas bases (comunidades e regiões) para atuar nas instâncias representativas 

sediadas nos municípios, para efeito analítico, classificamos a sua atuação como lideranças de 

base endógenas. Com referência a esses representantes, em decorrência da estreita relação que 

possuem com as comunidades, suas ações políticas passam a ser diferente das ações políticas 

das lideranças indígenas. 
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 Atualmente é secretário de finanças na prefeitura municipal de Barreirinha - AM, cujo prefeito reeleito 

(2013/2016) é Mecias Pereira Batista.   



132 
 

 

Um dos espaços políticos cuja presença é sentida com maior intensidade pelos líderes 

de base é o campo da saúde, por meio do CODISI e o mais recente da gestão participativa da 

FUNAI. Não há conselho de educação indígena nos municípios situados na Microrregião de 

Parintins-AM. Muitos conselheiros, em decorrência da falta de informação sobre o papel a 

desempenhar no CODISI, no tocante ao controle social, geram uma expectativa negativa na 

comunidade. O campo destinado à intervenção social, com o objetivo de fortalecer as ações 

de saúde nas comunidades, é questionado pelos indígenas. Vale destacar que não há uma 

politização da ação de saúde. Entendendo como politização a ausência de mecanismos e 

instrumentos que permitam estreitamento do diálogo entre usuário e prestador de serviços a 

partir dos polos bases.   

No caso específico da FUNAI, apesar dos embates e das várias manobras políticas de 

indígenas e não indígenas com o intuito de ter o controle da instituição, esta nunca deixou de 

estreitar seus vínculos com as comunidades. Os indígenas, por sua vez, sempre procuraram 

não se distanciar do órgão indigenista, isso independente da forte presença de indígenas no 

quadro administrativo do órgão. 

Essa aproximação, conforme nossa análise, caracteriza-se como sendo uma estratégia 

de captura da instituição pelos indígenas. As manobras políticas das facções dos Sateré-Mawé 

com o intuito de ter o controle político da FUNAI, com o objetivo de instrumentalizar os 

recursos humanos, financeiros, logísticos e o poder de chancela do órgão para fins políticos de 

grupos que conseguem ter a hegemonia e o controle da administração, sempre lograram 

ganhos significativos para todos, sem distinção da facção política a que pertenciam. Apesar de 

esvaziada, trata-se de uma instituição que tem um valor simbólico para os indígenas. Isso vai 

além das disputas internas dos Sateré-Mawé, cujo objetivo é meramente instrumental, ter o 

controle para manejar a burocracia. Podemos considerar a relação entre os indígenas e a 

FUNAI como sendo uma espécie de tutela invertida, essa deve ser entendida como a ação 

política de manter sob seu domínio os recursos humanos e políticos da instituição a partir dos 

referenciais étnicos. A FUNAI legitima a representação social e política dos indígenas frente 

às outras instituições. 

No caso específico da FUNAI, os líderes de base, bem como as lideranças indicada 

pela base, procuram ajustar seus interesses estreitando seus vínculos com as lideranças 

tradicionais, visando alcançar seus objetivos. Ter as lideranças tradicionais ao seu lado, 

principalmente os mais velhos, legitima e garante respaldo político no momento da 

negociação. As ocupações políticas das sedes das instituições públicas pelos Sateré-Mawé, 

provinham de dois fatores: 
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a) insatisfação quanto à ação pública dos órgãos na condução e prestação de serviços 

às comunidades;  

b) dos interesses e articulação entre os líderes que atuam na TI e os líderes que atuam 

fora dela.  

 

Em função dos objetivos que nos propomos neste trabalho, a avaliação crítica quanto 

ao serviço público prestado pelo Estado aos indígenas, em destaque aos Sateré-Mawé, não é 

oportuna neste momento.  

No que se relaciona ao segundo tópico, este sim, objeto de nossa análise, os principais 

condutores do processo de articulação são as lideranças de base. Na condição de 

representantes eles legitimam perante as autoridades e o poder público, as reivindicações 

indígenas. Vale destacar que ao nos referirmos às lideranças de base que atuam na TI, 

conforme havíamos aludido acima, cada facção política dos Sateré-Mawé tem em seu quadro 

as lideranças não tradicionais e as lideranças tradicionais, bem como comunidades indígenas 

de apoio. 

Na análise que realizamos, tendo por base as três regiões localizadas no TI 

Andirá/Marau, percebe-se que as formas e procedimentos no agir dos representantes, 

denominados de liderança de base, são distintos e assumem características específicas. Os 

líderes de base da região do Andirá, em sua forma de agir são incisivos em sua argumentação, 

estratégicos nos procedimentos políticos e passam a ideia de que estão desarticulados na 

medida em que não deixam transparecer que estabelecem diálogos entre si. De uma forma 

geral as articulações políticas promovidas pelos líderes de base junto às lideranças 

tradicionais e a outros líderes indígenas, são realizadas orientando-se por um mapa dos 

aliados potenciais e dos pontuais, que procuram conquistar e trazer para o seu campo político 

os apoios, e constantemente procuram retroalimentar o apoio com o objetivo de manter as 

alianças. 

Em relação a esse comportamento e às atitudes políticas daí decorrentes, destacamos, 

de forma sumária, um fato para consolidar nossa análise.  Em 2000, o recém-eleito presidente 

do CGTSM, Obadias Garcia, convenceu um produtor Sateré-Mawé da comunidade Vida 

Feliz, região do rio Andirá a ceder, a título de consignação, 30 quilos em grãos
113

 de guaraná 

da sua produção, com o propósito de revendê-lo no mercado europeu. Esse procedimento deu 
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 Desse total a partir do beneficiamento foram enviados para Itália 20 kilos de guaraná em pó.  
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origem de forma objetiva saindo do plano das ideias, o que ficou conhecido como “projeto 

guaraná”. Essa ação, no caso do produtor ceder parte da sua produção, gerou um tipo de 

atitude contrária ao padrão envolvendo a comercialização do guaraná, a confiabilidade, em 

decorrência de que a venda de guaraná gera recurso imediato para a manutenção da família, 

além do que, a atividade produtiva envolve toda a família e, ao ceder parte da sua produção, o 

produtor estava cedendo parte da produção de uma coletividade. 

Esse fato, a princípio, pode parecer algo corriqueiro do cotidiano em que há séculos 

estão envolvidos os Sateré-Mawé. Conforme salientamos em outro momento, dados históricos 

indicam que a comercialização de guaraná pelos indígenas não é algo recente, todavia, alguns 

aspectos de ordem política podem ser abstraídos desse episódio, pois foi possível perceber 

que as ações políticas são premeditadas e têm por base as leituras realizadas do contexto, ao 

não buscar apoio no seu grupo familiar que também são produtores de guaraná. A liderança 

em análise ampliou seu leque de aliança com outro produtor, retirou de cena a ideia de que o 

projeto estava sendo desenhado, e se consolidou com a venda de 20 quilos de guaraná em pó 

no mercado italiano, que era um projeto familiar e exclusivo de uma comunidade e de um 

segmento familiar. 

Além de ter o domínio da articulação política, o líder é conhecedor da cosmologia 

política dos Sateré-Mawé, pois ao buscar um produtor para desenvolver a filosofia econômica 

que marca a relação política do guaraná para o Sateré-Mawé, ele tinha em mente que se 

tratava de um produto que se vincula diretamente à família, ao clã e à comunidade. O guaraná 

não é um produto do produtor, é um produto da família do produtor, é um patrimônio 

coletivo. Por isso, a atitude do produtor em ceder parte da sua produção ritualizou com o “de 

fora”, o visitante, a circulação do waraná, saindo da Vida Feliz foi para Parintins, que viajou 

para Manaus, chegou à Itália e foi consumido, e retornou em forma de beneficio, libertando o 

produtor e sua família do atravessador. 

Nota-se, portanto, que o comportamento é mediador e orientador do jogo político e em 

muitos casos, ele se fundamenta nos aspectos culturais, que só faz sentido e tem significado 

para os agentes que vivenciam e se orientam pelo sistema cultural. Assim é possível, como 

afirma seguindo Pierre Bourdieu (2011), que na ação política, há os elementos estruturados 

estruturantes, no caso dos Sateré-Mawé, a cultura oferece elementos que organizam a 

linguagem política e estruturam certas atitudes frente a determinados tipos de 

comportamentos. 

Nas últimas duas décadas do século XX houve o incremento da participação política 

dos indígenas no cenário mundial. A aprovação da Convenção 169 da OIT de 1989 em fins da 
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década de 80 é um reflexo desse desenvolvimento, pois as suas cláusulas indicam mudanças 

políticas no trato das questões indígenas e tribais no plano internacional. A segurança jurídica 

integracionista garantida na Convenção 107 de 1957 dá lugar à garantia jurídica consultiva e 

participativa do Estado em relação aos indígenas, o que implicou uma redefinição nos 

processos de adequação e atuação das instituições estatais na implantação de políticas 

públicas para os povos e comunidades indígenas.  

A segurança jurídica prevista na Convenção nº 169 da OIT, reforça os vínculos 

institucionais em relação à questão indígena no Brasil, Em consonância com isso estão os 

artigos 231 e 232 e as disposições transitórias da CF-1988 (BRASIL, 1988). Em 

conformidade com esses, os parâmetros legais relacionados à temática em seu marco legal, a 

consulta e a participação são pontos importantes a serem observados. 

Apesar dos marcos regulatórios orientarem e reconhecerem a especificidade da 

questão indígena, a participação deles, ponto central no processo de consulta, não é intensa no 

sentido de que, quando os indígenas tomam uma decisão, aprovando ou refutando uma 

proposta, ou ainda, encaminhando um substitutivo a ela, mesmo advinda das instituições 

indigenistas, observamos, em várias ocasiões, que os mesmos tinham em mente suas 

vantagens e suas desvantagens. Isso implica questionarmos o significado dos processos e as 

metodologias de consulta e as implicações no ato de participar. Tentar compreender os 

meandros desses atos se torna importante para abrangermos o jogo das ações políticas 

envolvendo os poderes públicos e os indígenas. 

No contexto da relação política entre os Sateré-Mawé e o Estado em meados do século 

XX, a consulta aos indígenas e sua participação no que se relacionava à construção de 

parâmetros com o objetivo de consolidar uma possível hegemonia, praticamente não existiam, 

o que havia, assim podemos afirmar, era encaminhamentos no sentido de intervir a favor dos 

indígenas em determinada questão, principalmente no tocante à presença de pessoas alheias às 

comunidades, e isso estar presente na Lei nº 6001/73 – O Estatuto do Índio (BRASIL, 1973). 

O regime legal da tutela instituía condições e limitava o acesso à consulta e à 

participação dos indígenas nos processos políticos do Estado. A tutela era um instrumento 

político de cunho objetivo que permitia ao Estado agir independente da vontade do tutelado. 

Objetivamente, legitimados pela Lei, os gestores indigenistas estatais, em seus fins políticos, 

mantinham a tutela do território, das comunidades e dos povos indígenas, com o intuito de 

manter o controle das ações e o monopólio sobre os indígenas. 

Sob o parâmetro da tutela da FUNAI, e referendando o descaso do Estado para com a 

questão indígena, em meados dos anos 80 do século passado, a instituição indigenista 
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autorizou, sem consultar e envolver os indígenas, a entrada da empresa da Elf-Aquitaine no 

território indígena Sateré-Mawé. A luta dos indígenas, motivados pela efervescência das 

mobilizações indígenas no território nacional, incrementou o protagonismo indígena na 

Microrregião de Parintins (LORENZ, 1992; FIGUEREOA, 1997). 

As articulações e a luta a partir do caso Elf-Aquitaine, as ações políticas do neófito 

movimento indígena que se alastrou pelo Brasil, foram decisivas para ampliar o campo 

político dos Sateré-Mawé. Para se fazer presentes e ocupar os espaços políticos, passaram a 

fazer parte da estratégia de luta do CGTSM, participar e estar junto ao movimento indígena  

justificava-se, na medida em que a luta pela garantia dos direitos indígenas e a possibilidade 

de reverter a situação desfavorável à qual estavam submetidas as comunidades Sateré-Mawé 

levou-os a participar diretamente na política indígena que se desenhava em fins dos anos 80 e 

na década seguinte do século XX. 

As assembleias e reuniões promovidas pelos CGTSM passaram a ser o locus político 

privilegiado que significava  a participação indígena. Essa participação, a principio, 

consolidava e empenhava a fala do tui’sa geral e legitimava os indígenas enquanto povo 

perante as instituições públicas, ainda, indicava que os demais tui’sa apoiavam a iniciativa, e 

proporcionava o consenso coletivo Weber (2006) entre os comunitários que viam na figura 

representativa do tui’sa o porta-voz dos seus anseios e desejos.  

Os eventos eram momentos para indicar e referendar nomes de pessoas para concorrer, 

participar e representar os Sateré-Mawé perante o ‘mundo dos brancos’. Percebemos, com 

essa dinâmica, a abertura de espaço e a incorporação de um novo segmento representativo na 

estrutura política indígena na Microrregião de Parintins, as lideranças indígenas, que atuam 

como lideres de base. Discutir a participação indígena e a relação destes com as lideranças 

tradicionais, bem como o papel que irão assumir enquanto representantes, são oportunos para 

percebermos os meandros e a dinâmica que esse novo tipo de arranjo institucional irá 

proporcionar. 

Observando as atas e relatórios do CGTSM, entre 1994/2013, percebemos que as 

assembleias que se realizaram anualmente e, em momentos oportunos, eram marcadas pelas 

intervenções dos comunitários indígenas, verifica-se que havia a participação direta. Além dos 

indígenas, participaram de algumas assembleias vereadores e o prefeito do município de 

Barreirinha, os quais ouviam diretamente dos comunitários críticas e pedidos de apoio, bem 

como ouviam as lideranças indígenas, recebendo ou direcionando-lhes elogios.   

Nesses fóruns, construíam-se parâmetros para consolidar, de forma estratégica, a 

relação entre os indígenas e o poder público municipal. Vale destacar que não houve 
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uniformidade no trato com os indígenas nos municípios ora objeto de análise e reflexão. A 

prefeitura de Barreirinha, por exemplo, na administração do senhor Gilvan Seixas e, 

posteriormente, de Mecias Sateré, promoveu e intensificou a relação com as comunidades 

localizadas na região do rio Andirá, ao contrário de Parintins e Boa Vista do Ramos (ATA, 

1994, documento não publicado).  

Essa aproximação entre os indígenas e a prefeitura de Barreirinha rendeu a criação do 

DAI – Departamento de Assistência ao Índio em 1995. A participação de um Sateré-Mawé no 

executivo municipal na condição de vice-prefeito e de prefeito, a eleição de vereadores 

indígenas, geraram expectativas nas comunidades e nas lideranças tradicionais em relação à 

melhoria das condições de vida da população Sateré-Mawé na região. Com o tempo, a 

participação dos comunitários que era de forma direta, passou a ser indireta com a ascensão 

dos representantes ora indicados pelos indígenas, ora indicados pelo administrador municipal. 

Em Maués, a administração municipal, ao longo de duas décadas, procurou agir com 

parcimônia. Visitas esporádicas às comunidades, principalmente em eventos comemorativos, 

existiram. No entanto, a ação política não era de forma incisiva como ocorria em Barreirinha. 

O controle sobre as lideranças tradicionais e sobre as comunidades ocorria via educação 

indígena, tendo uma liderança não tradicional.  

Visando consolidar o seu controle e manter um campo de negociação constante com 

jovens lideranças indígenas que adentram ao cenário político, a administração municipal 

procurou, pela criação do DPI – Departamento de Política Indígena, consolidar seu domínio, 

restringindo e delimitando o campo de ação das jovens lideranças em suas comunidades, 

encontrando apoio político nas atividades de formação de professores, coordenadas pela 

SEDUC e que contava com a participação direta da SEMEC de Maués, fato que se 

intensificou com a formação superior em ciências naturais promovida pela UFAM/ICB.  

Nesse período os professores em formação procuraram agir politicamente ao adotar a 

estratégia de agir de forma coletiva e participativa, bem como ter o controle do processo de 

formação por meio dos encontros pedagógicos. Esses encontros ocorreram em momentos 

oportunos em que os Sateré-Mawé criaram e proporcionaram uma dinâmica de construção e 

comunicação junto às comunidades. Os representantes, na condição de coordenadores, 

respondiam às demandas definidas e aprovadas nos encontros pedagógicos. Todo esse 

movimento era acompanhado pelo poder público municipal. Havia, na SEMEC, pessoas não 

indígenas que acompanhavam as atividades que eram realizadas pelos indígenas. 

Todo trabalho pedagógico durante esse período era acompanhado por profissionais 

indigenistas vinculados à área da educação. Nesse momento, jovens lideranças, com espírito 
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líder de base, despontavam no cenário, neste caso, o administrador do DPI e um vereador 

Sateré-Mawé. Em meados de 2000, o cenário, de forma lenta e gradual, ia mudando. 

Estrategicamente a administração municipal visando desmobilizar e neutralizar a política 

indígena dos Sateré-Mawé na região do rio Marau, patrocina a formação de indígenas em 

nível superior, excluindo a participação de indígenas das outras regiões. Posteriormente a isso, 

agrega na administração direta indígenas na SEMEC, na condição de representantes, sendo 

estes indicados pelos próprios indígenas.  

Avaliamos que esse fato se justificou na medida em que os profissionais indigenistas 

não conseguiram controlar os espaços políticos que os professores desenhavam. Nesse 

sentido, a administração pública intervém diretamente no processo ao lançar às bases a 

responsabilidade em delegar ao Sateré-Mawé o papel de indicar o seu representante para fazer 

parte do quadro administrativo municipal.  

A participação na esfera da administração municipal não significou a ampliação da 

participação dos indígenas na condução da política de educação. A nosso ver, a estratégia 

adotada pelo poder público municipal esvaziou o processo de consulta. Essa trajetória é 

importante para percebermos como as dinâmicas políticas do poder público em relação aos 

indígenas geram expectativas e, ao mesmo tempo, um sentimento de impotência e de fracasso 

frente à política indígena, levando as organizações formais ao descrédito. 

O poder público municipal de Parintins em relação à questão indígena, tem se 

apresentado pouco afeito. Observamos que isso decorre da indiferença política dos indígenas 

da região de Waikurapá. Ações paliativas relativas à educação foram desenvolvidas sem, no 

entanto, terem um peso político significativo. A princípio, por não ser algo que não lhe traz 

desconforto político algum, em decorrência de os indígenas dessa região estarem 

desmobilizados e desarticulados. Não há ação política por parte dos indígenas visando 

questionar o poder público municipal em relação à questão indígena. 

Em síntese, percebemos que os poderes públicos atuam de forma diversa e articulada 

conforme a necessidade e o interesse, utilizando e criando fórum específico de diálogo e 

representação, com o objetivo de manter o controle político sobre os indígenas. No caso de 

Barreirinha, a prática assistencialista consolidou-se como capital político. Os gestores 

municipais recorrem a esse expediente para incorporar, neutralizar e manter sob seu domínio 

os representantes indígenas. A administração atual, por ter o domínio dos códigos indígenas, 

inovou em relação ao seu antecessor pois,, por preservar vínculos com determinadas 

comunidades, mantém linha direta de comunicação com as lideranças tradicionais, controla os 

líderes de base, e dá continuidade à estratégia do assistencialismo.  
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Em Maués, a dinâmica política capitalizou-se politicamente, em um primeiro 

momento, ao apoiar as iniciativas do campo educacional dos indígenas. Todavia, ao perceber 

que os gestores não-indígenas não conseguiam controlar a ação política deles, e percebendo 

que poderia ficar com um passivo político indesejado pelo fato das informações e leitura que 

os indígenas estavam fazendo da realidade educacional poderiam ser objeto de 

questionamento, levou os gestores públicos a incorporar representantes indígenas na 

administração pública, com o propósito de neutralizar e enfraquecer o movimento indígena 

organizado.  

Como o nosso foco é a questão do Estado e sua relação com os indígenas a partir das 

instituições que atuam junto à população indígena, é pertinente contextualizarmos, para fins 

de análises, o fazer política a partir da ação política das lideranças de base nominadas de 

conselheiros no desenvolvimento das políticas de assistência à saúde indígena na 

Microrregião de Parintins, especificamente entre os Sateré-Mawé. 

Diferentemente das administrações municipais, a SESAI, por não ser municipalizada e 

por definição legal, a condução política no tocante à participação é universal em suas diversas 

instâncias políticas que vão desde a conferência regional, estadual e nacional de atenção à 

saúde indígena, bem como a garantia de paridade nos diversos conselhos vinculados à saúde 

indígena. No TI Andirá/Marau, a SESAI organiza-se em polos nas três regiões dos Sateré-

Mawé, os quais estão subordinados à estrutura organizativa do Distrito de Saúde Indígena, 

cuja sede fica no município de Parintins-AM.  

Cada polo escolhe seu conselheiro que atua como representante dos usuários no 

CODISI. Além desses, atuam como conselheiros profissionais não-indígenas que atuam na 

área da saúde. Tanto os indígenas quanto os não-indígenas fazem parte do que se 

convencionou chamar de controle social. Por manter uma estrutura centralizadora, e pelo fato 

de as ações da saúde serem objetivas em virtude da presença diurna de AIS nas comunidades, 

e de uma forma ou de outros profissionais não indígenas principalmente enfermeiros fazerem-

se presentes nas comunidades, proporciona um controle direto neutralizando a relação política 

desses profissionais com as comunidades. As discussões, em sua maioria, ficam restritas ao 

caráter instrumental relativo à saúde. Isso nos permite observar que o controle social 

circunscreve ao controle da atuação em comunidades, o atendimento aos usuários nos 

municípios e o acompanhamento de pacientes à unidade hospitalar fora da Microrregião de 

Parintins - AM. 

Discussões relativas à política de atendimento, discussões estratégicas voltadas ao 

desenvolvimento de ações comunitárias para prevenção de doenças, são inócuas. A atenção 
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relativa à saúde indígena é mecanizada, não há simbiose entre profissionais, inclusive os 

indígenas, com os usuários e as comunidades, esse tipo de atitude é extensivo a todas as 

regiões. Observamos que esse tipo de atitude responde em parte ao fato de a saúde ser 

desenvolvida em moldes burocráticos, o que gera um tipo de comportamento burocrático 

entre os profissionais. A participação dos representantes indígenas é meramente figurativa, 

pois suas ponderações e encaminhamentos são suplantados pelo poder gerado pela burocracia 

da atenção à saúde indígena. Além disso, o controle que deveria ser exercido pelo social, 

perde-se nas pendengas da questão orçamentária. A FUNAI, por seu turno, em decorrência da 

sua desestruturação, mantém a sua política de reserva e de diálogo. Como dito anteriormente, 

é pertinente pensar que os indígenas fizeram uma espécie de tutela circunscrita da instituição. 

As iniciativas, com o intuito de atender às demandas das comunidades, ficaram restritas ao 

formalismo burocrático em emitir à RANI e outros documentos, e orientar indígenas na 

concessão de benefícios. Tanto a FUNAI de Parintins - AM quanto a de Maués ficaram reféns 

da inércia do Estado em não conseguir definir o real papel da instituição nesses novos tempos. 

A instituição representa aquilo que não representa. 

As diversas linhas políticas que entrelaçam a relação entre os Sateré-Mawé e o poder 

público criam situações nas quais a participação e representação caem em uma espécie de 

vazio instrumental institucional, no que se refere à questão da cidadania indígena. O poder 

público procura controlar e esvaziar as demandas indígenas, desqualificando e neutralizando 

os seus representantes, cooptam para seus fins e propósitos políticos, comunidades e 

lideranças tradicionais. As lideranças não tradicionais patrocinam ações políticas pela via da 

burocracia.  

Os indígenas, em sua maioria, não conseguem identificar os percalços da ação política 

das instituições indigenistas ao tentarem, por meio de duras e frias negociações, avançarem 

seus propósitos políticos. Todavia, em certas ocasiões, obtiveram avanços, porém, ficaram 

reféns do jogo político que se justificava em parâmetro de ordem burocrática. 
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5 Comportamento político indígena e indigenista 

 

 

5.1 Objetividade e atitude política  

 

 

 Os embates, os consensos e os dissensos no campo político entre as instituições 

públicas e os Sateré-Mawé, são marcados pela objetividade, aqui entendida como a meta a ser 

alcançada e o resultado a ser atingindo. A ação objetiva leva, inevitavelmente, à geração de 

expectativas ceticistas e otimistas, e também à indiferença política em relação às etapas dos 

processos em curso. 

Avaliamos que a não participação e a indiferença são atitudes políticas que devem ser 

compreendidas a partir das estruturas estruturantes e reprodutivas (BOURDIEU, 1998b; 

BOURDIEU; PASSERON, 2005). Por seu turno, essa indiferença não deixa de ser uma 

resposta, logo, é uma atitude política frente às alternativas postas pelos agentes.   

Cada etapa histórica se concatena em relação a outras etapas, forma uma configuração 

cíclica e continua, e conduz a um sistema reprodutivo e acumulativo que, por sua vez, gera 

uma estrutura a qual combina em seus contornos, variáveis de atitudes frente às demandas 

políticas, e fornece uma gama de informações possíveis de mensurar pelos agentes que as 

utilizam enquanto ferramentas procedimentais em suas relações políticas.  

O ethos cultural é identificado como sendo uma dessas ferramentas, o sentido e o 

significado prescritos na cosmologia indígena constroem parâmetros para agir, neste caso 

específico, agir dentro de uma lógica política. Essa lógica é racionalmente construída, todavia, 

consideramos que a base que consolida essa lógica em sua racionalidade desenha-se a partir 

dos elementos constitutivos da cultura (SAHLINS, 2003).       

As etapas concatenadas de forma cíclica nos valem de recurso enquanto procedimento 

metodológico, incitam-nos a perceber em cada evento a criação de um campo de referência 

historicamente demarcado que marca uma geração. Portanto, é de suma importância, a nosso 

ver, analisar os comportamentos e atitudes políticas para entendermos a objetividade pelo 

prisma geracional integrativo, ou seja, quando diversos agentes, independentemente da sua 

idade, participam no campo político. 

A cultura orienta a ação política, e ambas são dinamizadas pelos agentes, de geração 

em geração. Segundo Kaplan e Lasswell (1979). Certos valores, no entanto, poderão ou não 

ser alocados ou realocados como justificativa para a condução de certos comportamentos 
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políticos, ou ainda, para a demanda de certo volume de capital econômico e/ou cultural 

(BOURDIEU, 1998b). Ressaltamos, todavia, que estes valores são incorporados como capital 

político na medida em que passam a ser substancializados pelo agente, esteja este agente 

identificado ou não com determinada estrutura e com o campo político. 

A ação objetiva é a matéria-prima da análise política, assim, o intencional no jogo 

político só é alcançado a partir das relações com o outro, logo, nos filiamos ao princípio 

metodológico weberiano que julga ser pertinente olhar e ver, sob a ótica da relação, a 

objetividade nos comportamentos e nas atitudes políticas dos agentes. Portanto, devemos 

analisar os fatos para conhecer as suas causas, centrando-nos na relação que é estabelecida 

pelos agentes. Observamos que a substancialidade é um produto dado na relação entre os 

indígenas e o Estado que precisa ser dissecada em sua forma estrutural.  

Nesse sentido, o componente cultural abre possibilidade para pensarmos o sentido e o 

significado da ação, e a sua forma estruturante nos leva a refletir sobre a objetividade do 

campo ideológico no fazer política, bem como a acomodação e a redefinição das estratégias 

na ação no campo político, isso, portanto, só é possível na medida em que possamos pensar 

pela lógica da relação, neste caso, a relação política dos agentes.  

No contexto em análise, neste caso a relação entre o poder público e os Sateré-Mawé, 

ficou patente, tendo por referência os eventos históricos, que a luta pela terra motivou a ação 

política e colocou frente a frente e de forma aberta a perspectiva política indígena, centrada na 

defesa e no reconhecimento de seu território, e os interesses do Estado, centrados em projetos 

desenvolvimentistas.  

No caso específico dos Sateré-Mawé, o território serviu de referência para que os 

indígenas criassem o cenário para a defesa dos seus valores. O caso Elf-Aquitaine e a tratativa 

do governo do estado do Amazonas em construir uma estrada que ligaria as cidades de 

Itaituba (PA) a Maués (AM) fortaleceram e criaram uma espécie de consenso coletivo entre as 

diversas lideranças tradicionais, e como havíamos referido anteriormente, entre estes e as 

lideranças não tradicionais.  

No plano político, o poder público orientado pelos princípios econômicos stricto sensu 

direcionados para a Microrregião de Parintins, arrolaria a população indígena nos 

megaprojetos desenvolvimentistas que foram desenhados nas cortes palacianas de Brasília-

DF, os indígenas, neste caso, deveriam constituir uma mera peça na engrenagem que, em 

nome do progresso, seria abarcada pela esfera do capital. 

O projeto desenvolvimentista estatal e o projeto indígena entram em choque. Dois 

projetos, duas perspectivas políticas, entram em rota de colisão. A invasão do território 
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indígena pela Elf-Aquitaine e as articulações dos indígenas e das instituições a eles aliados, 

criaram um evento histórico que se tornou recorrente para as lideranças tradicionais. Esse fato 

político inseriu os Sateré-Mawé no cenário das articulações e mobilizações indígenas em 

meados dos anos 1980. Em decorrência da pressão política e da ampla divulgação ocorrida na 

impressa local e internacional, o Estado, por meio da instituição indigenista estatal,  passou a 

revisar a pauta política integracionista em relação ao Sateré-Mawé. Revisar essa pauta, 

todavia, não significou abolir o objetivo de integração.   

O que era dado como um processo irreversível de desintegração cultural transformou-

se em motivo para restabelecer e fomentar a cultura Sateré-Mawé para além das fronteiras do 

seu território (RIBEIRO, 1982). Neste caso, os líderes de base e as lideranças tradicionais, 

novamente, passaram a se relacionar politicamente com o mundo que vai além da 

Microrregião de Parintins. Mediados pela FUNAI, a relação política entre os indígenas e o 

Estado, não proporcionou avanços políticos para os Sateré-Mawé. Avaliamos que, neste caso, 

a ausência de um projeto político de povo abriu espaço para o oportunismo estatal, apesar do 

reconhecimento do território dos Sateré-Mawé. Por outro lado, esse reconhecimento passou a 

ser um dos mecanismos utilizado pelo Estado para manter o controle sobre os indígenas em 

seu próprio território, ou seja, uma espécie de tutela territorial.   

Essa tutela, no entanto, muda lentamente com o fortalecimento do CGTSM. 

Impulsionados e articulados no cenário regional e nacional com o movimento indígena 

organizado, conforme destaca Barbosa e Silva, (1995), os Sateré-Mawé invertem as peças do 

cenário político na região, e passam a ser o principal protagonista do processo político, 

deslocando, para segundo plano, a FUNAI. Isso fica claro quando analisamos os depoimentos 

indígenas e a posição da instituição nesse processo. Obstruída a ação de prospecção da 

empresa petroleira francesa na região, cujos resultados foram a demarcação do território 

indígena dos Sateré-Mawé, houve o fortalecimento do tui’sa geral e de outras lideranças 

tradicionais. 

Em decorrência do pedido de indenização junto à Justiça Federal, em função dos 

prejuízos ambientais ocasionados pela Elf-Aquitaine, os Sateré-Mawé obtiveram ganhos 

políticos e financeiros
114

. Os recursos financeiros provenientes da indenização promoveram a 

cisão interna entre os indígenas. As instalações de cantinas em algumas comunidades 

promoveram o dissenso entre lideranças tradicionais e não tradicionais (LORENZ, 1992).  

                                                             
114

 Cf. SANGUE DA TERRA. Direção: Aurélio Michiles. Produção: CéuVagem. Manaus: TVE, 1982. (35min.), 

son., color.  
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A FUNAI estabeleceu relações políticas pontuais mediante a implantação, mediação e 

desenvolvimento de projetos no território Sateré-Mawé, em função da sua participação e 

responsabilidade na demarcação do território indígena, e percebendo e acompanhando as 

articulações e mobilizações indígenas em todo país, em especial, na Microrregião de 

Parintins.  

Durante 26 anos a FUNAI foi a única instituição governamental responsável pela 

questão indígena. O desmembramento da ação pública dessa instituição indigenista levou à 

mudança brusca na relação entre os indígenas e o Estado. Caracterizamos esse período como 

aquele em que a fragmentação das ações públicas relacionadas à educação, saúde, assistência 

social e questão fundiária por pastas específicas, cria um mosaico de instituições públicas que, 

apesar de estarem dialogando com os Sateré-Mawé, não conseguem, entre si, uma agenda 

política articulada, ou seja, cada instituição, de acordo com os seus fins e processo políticos, 

estabelece determinado tipo de comportamento frente às demandas indígenas.  

O cenário político montado a partir da CF-1988 (BRASIL, 1988) favoreceu a 

fragmentação da ação pública da FUNAI, e assim, o órgão indigenista não consegue controlar 

e pautar as demandas indígenas. O Estado via MS, MEC e MJ, acolhe as pautas indígenas, 

todavia, mantém o controle sobre elas, alocando interlocutores privilegiados e afastando 

outros do cenário com o objetivo de construir a pax interatus e estabelecendo um modo 

operante 

No caso dos Sateré-Mawé, o pragmatismo e a objetividade dos programas e projetos 

estatais direcionados para os indígenas nas últimas décadas do século XX, e posteriores a elas, 

ainda se pautam na ideia integracionista, apesar do dispositivo legal nacional e internacional 

consignado pelo Brasil acenar para outra perspectiva. Apesar de ter havido uma mudança 

radical da política do Estado para com os indígenas, ressaltamos que, antes da CF-1988 

(BRASIL, 1988) a proposta política indigenista do Brasil tinha por parâmetro a Lei 6001/73 – 

o Estatuto do índio (BRASIL, 1973). Em síntese, o documento legal que explicitava, de forma 

objetiva, os ditames da relação entre os indígenas e o Estado é parcialmente superado em 

muitos dos seus artigos em decorrência da entrada em vigor da CF-1988 (BRASIL, 1988), 

todavia, o princípio estruturado que definia e pautava a Lei nº 6001/73, implicitamente, 

continua a orientar a relação entre os indígenas e o Estado.  

No caso específico dos Sateré-Mawé, observamos que as mudanças no 

comportamento político dos indígenas motivadas pela entrada em vigor da nova constituição, 

conforme havíamos dito anteriormente, não significa uma mudança do pensamento 

integracionista por parte das instituições públicas. O projeto de criação de bois em muitas 
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comunidades indígenas em meado dos anos 1990 coordenado pela FUNAI, a implantação e 

desenvolvimento de projeto Piraywara pela SEDUC, coordenada pelo MEC e apoiada pelas 

SEMEC’s dos municípios que estão em torno do território indígena na Microrregião de 

Parintins-AM, e a alocação de cursos de licenciaturas direcionadas para os Sateré-Mawé pela 

UFAM/ICB e UEA iniciadas na primeira década do ano 2000, seguem implicitamente o 

modelo integracionista.  

Considerando que há dois séculos no Brasil os instrumentos jurídicos que orientam a 

relação entre o Estado e os indígenas, têm como prisma a integração e assimilação dos índios 

à comunhão nacional e que tal perspectiva difundiu-se em todas as instituições públicas, na 

sociedade civil e na esfera militar, e ainda permeia a ação indigenista, gerando 

comportamentos e atitudes não indígenas entre os próprios indígenas, implica afirmamos que 

muitos indígenas também se apoderam da estrutura integracionista. Justificamos e 

fundamentamos a assertiva ao direcionarmos nossas críticas pautando-nos nos projetos e 

programas, como fizemos no caso da FUNAI, nos documentos, registros audiovisuais, nos 

depoimentos e discussões indígenas proferidos em reuniões e assembleias organizadas e 

promovidas pelas organizações indígenas e indigenistas.  

Para consolidar nosso posicionamento, destacamos o projeto político-pedagógico 

montado pelas lideranças tradicionais para a região do Marau por intermédio do WOMUPE, 

ao qual tivemos acesso, encaminhado para o CEEI-AM em 2006, cujas diretrizes políticas 

seguem a proposta político-pedagógica do projeto GEEI-SEDUC para a formação de 

professores indígenas. Nessa mesma linha do projeto político-pedagógico da GEEI-SEDUC 

estão as licenciaturas da FACED/UFAM e da UEA/ PROFORMA. Destacamos que não há 

um projeto específico para cada povo, porém um único que é replicado para os demais povos 

indígenas.  

Os programas e projetos se fundamentam nos preceitos e definições jurídicas previstos 

na CF-1988 (BRASIL, 1988) e nos seus dispositivos correlatos. Entretanto, ao analisarmos 

esses mesmos projetos e as linhas que regem os programas, bem como as ações orientadas e 

desenvolvidas, chegamos à conclusão de que, implicitamente, o projeto integracionista estatal 

ainda regula as ações indigenistas. Observamos que a ruptura promovida pela CF-1988 

(BRASIL, 1988), considerada um verdadeiro avanço na relação entre o Estado e os povos 

indígenas, não conseguiu desvencilhar-se do universalismo de procedimentos (NUNES, 

2010), nem proporcionar uma nova estrutura que contemplasse essa relação, ou seja, 

instituições indigenistas de forma velada continuam a pensar que os indígenas estão em uma 

etapa de transição e em vias de integração. 
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Na Ciência Política e de forma mais incisiva na Antropologia Cultural, esse tipo de 

comportamento e de atitude é visto como sendo tipicamente de sociedades que mantêm 

contatos intermitentes com a sociedade nacional (RIBEIRO, 1982). Os agentes, ao 

absorverem valores da sociedade nacional, apesar de se manterem como unidades étnicas são 

classificados como subcultura. Pensamos por outra ótica, pois o fato de absorverem elementos 

de outra cultura não os eliminam e tampouco os tornam sujeitos vinculados a uma cultura 

maior, pois, ao transitarem em duas ou várias cultura, os indígenas não abdicam dos valores e 

das referências com as quais se identificam culturalmente, apesar da pressão exercida sobre 

eles (SILVA, 2001).  

Observamos que, independentemente do tempo de contato que os povos indígenas 

mantêm com o Estado nacional, seus parâmetros cosmológicos orientam a sua forma de 

pensar, de ver e de se relacionar com o mundo que está em suas fronteiras sociais e, na 

maioria dos casos, além delas (SILVA, 2001). Assim, mesmo considerando que muitos 

povos, como por exemplo, os Munduruku da região de Borba, os Mura do baixo Amazonas, 

os Kambeba do médio Solimões, os Kaichana do Japurá e alto Solimões e os Kokama 

também do alto Solimões, não apresentam sinais diacríticos objetivos, não podemos 

categorizá-los como caboclos ou não índios, pois, o fato de não falarem a língua materna, não 

os exclui da condição de índios.  

Ressaltamos e defendemos a ideia de que as cosmologias dos povos indígenas não 

desaparecem. O comportamento e as atitudes latentes do ser indígena não deixaram de existir 

em seu plano objetivo/subjetivo, os sentidos e os significados para determinado tipo de atitude 

referendam nossa assertiva, logo, não podemos concordar que os povos indígenas que têm 

uma longa tradição de contato com os Estados nacionais, como os Sateré-Mawé, façam parte 

de uma cultura menor, ou seja, uma subcultura.  

Destacamos novamente que a incorporação de indígenas em uma sociedade nacional 

não elimina o seu ethos. Nesse sentido, e analisando a questão por esse prisma, as 

objetividades políticas presentes nos projetos e programas arquitetados pelo Estado atuam na 

contramão da cosmologia política indígena. Como afirmamos anteriormente, implicitamente 

as instituições indigenistas que se orientam ainda pelo paradigma da integração a qual é 

definidora de um tipo específico de comportamento e atitude, desconsideram esse processo 

cosmológico.  

As instituições que promovem a formação educacional em nível superior para os 

Sateré-Mawé projetam suas ações acreditando que pela educação os indígenas terão 

instrumentos (de reflexão) para empoderar suas práticas políticas, fato constatado em diálogos 
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entre nós e outros formadores envolvidos nos cursos de licenciatura
115

. Essa atitude minimiza 

e exclui do horizonte dos projetos político-pedagógicos dos cursos voltados para os indígenas, 

seus valores e suas referências culturais. Alguns professores justificam essa atitude, pois não 

haveria necessidade de investir na formação direcionada para os valores e referenciais da 

cultura indígena. Essa ausência seria preenchida pela educação indígena, que é parte inerente 

da cultura indígena e está presente em todas as comunidades. A formação voltada para atender 

as demandas da educação escolar indígena seria uma espécie de complemento, na medida em 

que as populações indígenas, em sua maioria, mantêm intensa relação de contato com a 

sociedade nacional. Analisamos que essa é uma das justificativas para que o saber indígena 

seja colocado em segundo plano e, de forma mínima, nos PPP’s.  

Em relação ao projeto político-pedagógico identificamos que a carga horária destinada 

a discutir e abordar questões indígenas nos PPP’s é ínfima. Destacamos que se trata de uma 

atitude que visa levar o conhecimento exógeno aos indígenas, na esperança de que esses o 

adotem em suas práticas educacionais, e assim, fortaleçam, por meio da educação, suas 

comunidades. Destacamos o depoimento de uma liderança Sateré-Mawé em relação a 

demandas impostas pela SEMEC durante a formação de professores indígenas: “Tudo aquilo 

que colocávamos no plano de curso que era encaminhado para a SEMEC não correspondia ao 

que fazíamos em sala de aula. Na sala de aula, na comunidade, discutíamos questões 

indígenas a partir da nossa lógica.
116

”.    

Devemos ressaltar que as atitudes dos indígenas diante dos agentes sociais não 

indígenas que atuam nas instituições de ensino não são homogêneas, observamos que é muito 

mais fecundo pensarmos que são oscilantes, tendo em vista que as mudanças de atitude 

sofrem variações em função do cenário político. Quando detêm o controle sobre o processo de 

formação, muitos indígenas aderem à prática de propagar os valores e referenciais Sateré-

Mawé em sala de aula e nas comunidades.  

Foi possível observarmos essa atitude nas entrevistas colhidas junto aos alunos, muitos 

deles hoje professores, que participaram da primeira turma do magistério indígena coordenada 

pela SEDUC em 1994. Em decorrência da perda do controle do processo formativo, a 

segunda turma não teve o mesmo ímpeto, e os que, a princípio, adotaram a prática de 

propagar valores e referenciais indígenas em suas comunidades perderam espaço para os que 

                                                             
115

 Mantivemos contatos diretos e indiretos com professores que atuam nos cursos de licenciatura para os Sateré-

Mawé promovidos pela UFAM/FACED, UFAM/ICHL e UEA/PROFORMAR.  
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 Entrevista de um  tui´sá recolhida por nós no I Seminário de Intercâmbio de experiência de educação escolar 

indígena do Amazonas, realizado na comunidade Nova Esperança, região do rio Marau, no período de 06 a 09 de 

março de 2013. 
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a adotaram. Analisamos que a segunda tendência se impõe à medida que os Sateré-Mawé 

perdem o controle sobre a educação. 

Os cursos de licenciatura indígena para os Sateré-Mawé não contribuíram para gerar 

um espaço de diálogo que pudesse levar à ruptura das ações arquitetadas pela SEDUC. Pelo 

contrário, os cursos de formação tornaram-se um amálgama que reforçou a exclusão do 

processo de reflexão do saber indígena pelos indígenas na medida em foi priorizada a reflexão 

sobre o conhecimento não indígena. Destacamos que os cursos de formação em licenciatura 

têm por objetivo a formação de professores indígenas e, no caso da UEA, de não indígenas 

também para atuarem nas escolas indígenas.   

Verificamos que estamos diante de um processo de reprodução que encontra 

resistência, todavia, essa resistência é uma atitude política e não é acompanhada de um 

projeto de povo, e por sua vez, gera comportamentos ambíguos dos Sateré-Mawé em relação 

às instituições indigenistas que atuam na Microrregião de Parintins.  

A FUNAI, ou melhor, as duas CTL’s que foram tuteladas pelos indígenas vivem o 

caos político administrativo, não conseguem mais ser instituições que dão as cartas no campo 

político. As atitudes dos servidores se restringem a observar de longe as manobras e ações 

políticas dos indígenas.  Não se trata de uma instituição neutra, trata-se de uma instituição 

neutralizada. O comportamento dos indígenas, ao solicitar a exoneração de um Sateré-Mawé 

que dirigiu a instituição entre 1994/1995
117

, reflete como os indígenas, valendo-se da 

indefinição política da instituição, promoveram a sua neutralização, ao mesmo tempo, 

desmontaram os modos e os procedimentos dos agentes da instituição em relação aos 

indígenas.  

Essa postura enquanto estratégia política, independente dos interesses das facções 

indígenas, foi adotada com o intuito de controlar as ações da saúde. De 1993 a 2010, os 

Sateré-Mawé detinham certo controle político-administrativo do DSEI, na medida em que 

certa facção ou as facções concordavam com a indicação de determinado nome para dirigir a 

saúde indígena na Microrregião. Porém, em função da estrutura da saúde ser centralizada esse 

controle não alterou o comportamento nem as atitudes dos profissionais de saúde em relação 

aos indígenas.  

A mudança na condução da saúde indígena pelo Estado, a partir de 2010, neutralizou a 

ação das facções. O Estado assumiu para si a responsabilidade no tocante à indicação do 
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dirigente da instituição do DSEI na região. Essa postura consolidou o comportamento e a 

atitude dos agentes prestadores de serviços junto aos indígenas. 

 

 

5.2 Cognitividade e ação política 
 
 

A reflexão sobre cognitividade no campo político como ato de conhecer a ação 

política tem por base as atitudes e os comportamentos dos agentes. Partimos do principio de 

que essa cognitividade desvincula-se da ação política, Essa ação se constrói e é reconstruída 

em consonância com os processos interativos dos campos que formam a estrutura política e 

que são demarcados historicamente e também marcam as trajetórias coletivas e individuais 

dos agentes.  

Cada segmento social e político, ao seu modo e ao seu tempo, desenham para si 

consciente e inconscientemente leituras do contexto social, permitindo-lhe transitar, negociar, 

distanciar-se e desenvolver capacidades político-cognitivas que fazem sentido e dão 

significado à ação política. A cultura é o elemento orientador dessa ação que redimensiona e 

dinamiza o comportamento e as atitudes políticas. Os agentes planejam seus atos guiando-se 

pela cartografia do contexto e da situação proporcionados pelo arcabouço cultural.  

Na relação entre contexto e situação, a lógica de comportamento e de atitudes pauta as 

referências objetivas na medida em que os agentes desenham, traçam suas metas e perseguem 

seus objetivos coletivamente e individualmente; e em seus referenciais subjetivos inatos 

ganham contornos próprios e específicos na condução das ações, a princípio desconexos, 

turvos e ininteligíveis, ou seja, aparentando uma cartografia sem coordenadas, mas que dispõe 

de uma racionalidade que lhes é própria (SIMON, 1979).  

As referências objetivas nos levam a crer que o sentido que é dado às coisas e aos 

objetos pelos agentes na ação política é construído individualmente de forma autônoma na e 

com a coletividade. A ação política não é um ato isolado, por mais que o agente possa 

mobilizar sua força, recursos materiais e humanos, para alcançar os fins desejados, precisa 

convencionar e estabelecer relações sociais e políticas para consolidar a ação. Portanto, a ação 

política direta e indiretamente implica uma relação com o outro, para o outro e para si mesmo.  

Ter um desenho cartográfico mesmo que mínimo é imprescindível para o agente 

orientar-se. O desenho ao qual nos referimos é construído tendo por base o ato político-

cognitivo desenvolvido, a principio, pela experiência infra fato e absorvido a partir de atos 
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reflexivos e comparativos circunscritos às relações políticas observadas em locus, o que 

reflete na estrutura que dá suporte à cultura política e mantém o sistema.  

As relações políticas entre os Sateré-Mawé e o Estado não são desprovidas de atos 

cognitivos de um em relação ao outro. São culturas interpenetradas circunscritas e inseridas 

em diversos contextos e modalidades interativas específicas; em relação às instituições 

públicas, e aos Sateré-Mawé, são estruturas estruturantes que se dinamizam em função dos 

valores que as orientam e os fins que as instituições e os agentes perseguem.  

Os agentes públicos com base nos aspectos cognitivos e na cultura constroem 

estratégias com o objetivo de ter o controle político sobre os indígenas e, para tanto, criaram e 

desenvolveram mecanismos institucionais. Esse controle objetiva a inserção das demandas 

políticas dos Sateré-Mawé nas agendas específicas do Estado. As estratégias não são 

aleatórias, pelo contrário, elas são desempenhadas a partir do conhecimento adquirido na 

relação direta com os indígenas e se tornam fator de aproximação e estabelecem linhas 

mestras no processo interativo. Nessa relação, ações paternalistas, clientelistas e os 

universalismos de procedimento (NUNES, 2010), bem como os interesses políticos 

específicos entram no rol da interação.   

O conhecimento político-cognitivo do comportamento dos Sateré-Mawé permite aos 

agentes públicos adotarem certo tipo de atitudes frente às demandas indígenas. Os indígenas, 

por não terem informação global sobre o funcionamento das estruturas burocráticas, realizam 

leituras preliminares sobre as atitudes dos agentes do Estado, o que se torna elemento 

limitador para controlar e manter firme as suas demandas políticas. 

A FUNAI, apesar de não se fazer presente de forma direta, mas sim de forma 

extensiva, nas comunidades, leva seus agentes a desenvolverem leituras sobre as ações 

políticas de muitas lideranças tradicionais bem como daqueles que não se enquadram nessa 

categoria. Essa leitura, ao ser expressa, assume diversos tons e sons; em público, é lembrada a 

trajetória de lutas das quais ambos (indígenas e indigenistas) participaram e, em outro 

momento, os projetos desenvolvidos, como bem ressaltou um servidor da FUNAI, no evento 

ocorrido em dezembro de 2012, que “sempre estivemos do lado de vocês”.  

No contexto da relação política, a captura da FUNAI por parte dos indígenas, tem por 

objetivo o controle de projetos e programas propostos por instituições públicas e pelas 

ONG’s. Esse controle, como afirmamos anteriormente, é precedido pelo ato político-cognitivo 

que os indígenas têm do funcionamento das instituições que atuam na TI Andirá/Marau. 

Destacamos que há mais de duas décadas, oficialmente, os Sateré-Mawé participam do 

quadro administrativo da FUNAI, e seus servidores participavam ativamente das assembleias 
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do CGTSM e se deslocavam mais frequentemente para as comunidades indígenas nas regiões 

do Território Sateré-Mawé. 

No caso específico da instituição responsável pela saúde indígena, o controle e a 

vigilância política não são exercidos  pelos indígenas. Vale lembrar que ocorreram sucessivas 

mudanças político-administrativas na instituição desde 1993. A estrutura organizativa 

centralizadora do MS, conduzida pela FUNASA e agora SESAI, ao longo de duas décadas, 

para operacionalizar e articular politicamente as ações indígenas que visavam conquistar e 

manter o controle sobre a instituição, muito embora, em muitos momentos, o que pode 

parecer ter havido o controle, como podemos observar nos momentos em que os indigenistas 

ligados à saúde indígena abriam espaço para que os Sateré-Mawé referendassem a indicação 

do administrador não deixa de ser uma conquista política dos indígenas.  

Evidentemente como assinalamos anteriormente, as facções que lutavam pela 

hegemonia política na TI Sateré-Mawé disputavam entre si o poder do referendo e da 

indicação. Esse tipo de procedimento não nasceu com a descentralização e implantação de um 

novo modelo de atenção à saúde indígena. Os Sateré-Mawé procuravam  valer-se das leituras 

políticas que possuíam das ações da FUNAI, para obter o controle político sobre a FUNASA, 

todavia, não obtiveram êxito. Destacamos que guardadas as devidas proporções em relação à 

estrutura política, ambas as instituições, a FUNAI e FUNASA são estruturas centralizadas e 

propensas a alocar indígenas em seus quadros político-administrativos com o propósito de 

tentar controlar a ação indígena.  

Em meados dos anos 2000, o governo federal  terceirizou a política de atenção à saúde 

indígena, com a contratação de ONG’s e de agentes indígenas de saúde. Os Sateré-Mawé 

disputavam entre si para obterem o controle político das instituições de saúde, e essa disputa 

colocou frente a frente dois campos políticos indígenas. Todavia, como uma das facções 

canalizava suas forças para a implantação do projeto guaraná, a outra procurou não entrar de 

forma incisiva na disputa, tanto que o CGTSM foi a única organização indígena em âmbito 

regional que não aderiu à pressão para administrar os recursos enviados pelo governo federal 

para o atendimento à saúde indígena. O não entrar na disputa direta pelo controle político dos 

recursos não significou que uma das facções tenha deixado de lado a prerrogativa de 

referendar o nome indicado para coordenar o DSEI.  

Esse comportamento nos permite observar que a estrutura política dos Sateré-Mawé, 

no caso específico das questões relativas à saúde indígena, não segue e nem se organiza a 

partir de uma frente única. As facções formam várias frentes, que estão articuladas nas 

comunidades na medida em que cada uma delas procura englobar os AIS, e, mais 
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recentemente, os AISAM em seus projetos e com isso obter uma parcela significativa de 

apoio político dos tui’sa, ampliando o número de representantes no CODISI.  

Apesar de agregar os AIS, ISAM, lideranças tradicionais e não tradicionais em seus 

empreendimentos políticos, as facções não costumam realizar consultas para promover o 

debate de forma ampla. Informação relativa à situação do serviço prestado pelos profissionais 

da saúde passa a ser secundária, ter o controle político-administrativo da instituição passou, 

até 2010, a ser prioridade. Todavia, as mudanças estruturais redirecionaram essa política com 

a criação da SESAI, a qual passou a controlar o fluxo financeiro-administrativo da atenção à 

saúde indígena.   

Essa redefinição político-administrativa pelo Estado em somente terceirizar o 

atendimento e regionalizar a descentralização dos recursos para a saúde indígena acenou para 

a possibilidade de que, novamente, determinada facção se empenhasse em ofertar seus 

préstimos políticos em favor da possibilidade de indicar alguém ligado à facção para compor 

o quadro administrativo. Como forma de pressionar para que isso acontecesse, lideranças 

tradicionais e não tradicionais foram mobilizadas por líderes de base para ocupar a sede da 

SESAI, fato ocorrido em março de 2010.  

As sinuosidades políticas que marcam a relação entre os Sateré-Mawé e as instituições 

públicas na Microrregião de Parintins caracterizam-se, entre os indígenas e os agentes ligados 

à saúde, pelo procedimento verticalizado de administração, ao contrário da FUNAI, por 

exemplo, que é horizontalizado. Esse procedimento do tipo verticalizado se fundamenta e se 

legitima na forma legal como se organiza o sistema de saúde indígena. Como observamos 

anteriormente, esse sistema não é municipalizado nem estadualizado. As investidas dos 

agentes públicos municipais e estaduais não exercem influência política direta sobre o 

processo de execução da atenção à saúde indígena na região. 

A estrutura definida em lei e resoluções deu origem à formação de instâncias políticas, 

o CODISI é uma dessas instâncias. Todavia, destacamos que os AIS e AISAM, e os 

profissionais não indígenas que atuam nas comunidades, ao desempenharem suas atividades 

nas mesmas, mantém certos tipos de comportamentos e atitudes políticas compatíveis com a 

estrutura político-administrativa institucional, colaborando assim para a manutenção e 

consolidação da estrutura verticalizada. Consideramos que essa estrutura, além de ser 

verticalizada, é extensiva e suas ações marcam a presença institucional de forma incisiva no 

Território Sateré-Mawé.  

A tentativa dos indígenas de interpenetrar na esfera político-administrativa, a partir da 

indicação dos administradores que assumiam a direção da instituição, foi neutralizada a partir 
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da criação da SESAI que, por sua vez, consolidou ainda mais a política verticalizada. Os 

espaços para intervenção ficaram circunscritos a encontros promovidos pela instituição em 

seus polos, as reuniões do CODISI, e nas conferências regionais sobre saúde indígena na 

Microrregião de Parintins. 

A ação política institucional da SESAI reproduziu um tipo de comportamento 

profissional replicado nos AIS, gerando certo tipo de atitude desses agentes em relação às 

pessoas das comunidades. Essa ação gerou também uma espécie de cognitivismo político 

advindo das experiências e das leituras dos profissionais não indígenas da saúde junto aos 

Sateré-Mawé, favorecendo a neutralização do processo político dos indígenas na medida em 

que os AIS não conseguiram engendrar as referências culturais de saúde nos processos 

terapêuticos.  

Observamos, no entanto, que os Sateré-Mawé tentaram, valendo-se da cognitividade 

advinda da experiência junto à FUNAI, interpenetrar na SESAI, com o propósito de inserir o 

sentido e significado das práticas terapêuticas tradicionais nas ações de saúde. O intento 

político dos indígenas não surtiu o efeito desejado, pelo contrário, houve certo recuo. 

Destacamos, todavia, que isso não significou que tenham abandonado seus propósitos 

políticos em colocar no mesmo plano de ação a prática terapêutica ocidental e a prática 

terapêutica indígena. Analisamos que a relação entre os profissionais da saúde e a não 

inclusão da saúde tradicional criaram insatisfação quanto aos serviços prestados.  

O principal indicador para essa assertiva é a insatisfação quanto ao serviço prestado. 

Todavia, esse fato é limitado para entendermos o fenômeno político em si, e essa insatisfação 

serve de causa para encobrir o real motivo: a centralização verticalizada da ação na saúde e a 

ausência de uma agenda política que contemplasse o saber indígena. 

No caso específico da educação direcionada para os indígenas, mais especificamente, 

a educação implantada e desenvolvida para os Sateré-Mawé, a partir das discussões em 

assembleias, reuniões e diálogos com lideranças Sateré-Mawé, indigenistas da FUNAI, 

educadores indigenistas e as leituras que realizamos das dissertações e teses que versam sobre 

a problemática, notamos que há uma variedade de fluxos e refluxos políticos que geram 

atitudes e comportamentos pautados em certo cognitivismo, a priori, desenhados pelos 

próprios indígenas e manejados pelos não indígenas. 

 O cognitivismo indigenista pautado na ideia de civilização ganhou força e espaço 

suplantando o cognitivismo indígena. Durante mais de duas décadas foram desenvolvidos 

projetos e programas voltados para a formação de professores. Desses projetos, o único que 

destacamos, sem entrar no mérito quanto às questões técnicas e teóricas, foi o desenvolvido 
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na área da linguística pela Profa. Dra. Dulce Franschini - UFAM\DLLP e sua equipe. O 

empenho dos profissionais dessa área junto aos Sateré-Mawé, no tocante à questão da língua 

Sateré-Mawé, foi um dos poucos empreendimentos em que os indígenas tiveram a 

participação direta e do qual se apropriaram, aplicando-o em muitas comunidades. 

Nesse campo, o educacional, os atos cognitivos e a ação política dos indígenas e das 

instituições apresentam-se velados em seus discursos. As instituições procuram consolidar 

seus preceitos, projetando a sua visão de mundo, e alocando parâmetros ocidentais em seus 

projetos e programas por deterem o monopólio da interpretação e da violência simbólica 

(BOURDIEU, 1996).  Assim, impõem um diálogo assimétrico verticalizado neutralizando, 

dessa forma, as iniciativas que visam colocar em evidência as práticas e os saberes indígenas, 

e, por conseguinte, os atos cognitivos indígenas. Essa assertiva baseia-se nas análises que 

realizamos nos programas e projetos educacionais direcionados para os Sateré-Mawé que nos 

serviram para refletir sobre o cognitivismo e as ações políticas, em razão delas terem gerado 

nos agentes certos tipos de atitudes e comportamentos. 

Na região do rio Marau, como aludido anteriormente, há três polos educacionais, a 

saber: polo Vila Nova - rio Marau, polo Santa Maria - rio Urupadi e polo Terra Preta - alto rio 

Marau. Essa divisão definida pelos indígenas e acatada pelas instituições educacionais orienta 

os agentes públicos na condução, implantação e desenvolvimento dos seus projetos e 

programas, permitindo-lhes impor a “di-visão” no sentido bourdieuano, a partir do mapa 

construído pelos indígenas. Isso implica em afirmarmos que ao possuírem a cartografia da 

região e observando os interlocutores privilegiados, as instituições criam referências para 

localizar e situar o fluxo relacional entre as comunidades, e das comunidades com as 

instituições estatais. 

A materialização cognitiva em base cartográfica não é novidade. Observamos que essa 

materialização é pertinente por proporcionar elemento interativo. Todavia, esse diagrama 

capitalizado pelas instituições educacionais reforça o conhecimento de forma objetiva (SAID, 

1990), sobre os Sateré-Mawé da região do rio Marau, permitindo às instituições a montagem 

de estratégias de dominação (BOURDIEU; PASSERON, 1996). A base dessas estratégias se 

dá pela via da intermediação política reprodutiva. Entendendo essa intermediação, a ação 

política consiste em agregar interlocutores privilegiados que possuam certo tipo de capital, 

seja ele educacional, financeiro e/ou político e que estejam dispostos a investir junto às 

lideranças tracionais e nas comunidades. 

Esse comportamento consolidado pela atitude possibilita a inserção do capital político-

educacional por meio dos mecanismos e das estratégias políticas defendidas pelas instituições 
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educacionais indigenistas. Esse tipo de ação política só obteve êxito em função das estruturas 

organizativas políticas indígena estabelecidas na região do rio Marau. Isso reforça o nosso 

entendimento de que ao possuir leituras das regiões, as instituições SEDUC, UFAM/FACED 

e SEMEC/PMM arquitetam suas manobras políticas a partir do cognitivismo adquirido sobre 

a região, e atuam de forma pontual delimitando e restringindo o campo de ação dos Sateré-

Mawé, valendo-se das estruturas e possibilidades advindas dessa relação.   

As instituições educacionais, neste caso específico, têm interesses políticos diversos, 

todavia, articulam-se e estão articuladas não em função da ação formativa com o objetivo de 

potencializar o saber indígena, mas sim, porque comungam da expectativa de possuírem as 

bases e os instrumentos para a civilização dos indígenas, como salienta Almeida (1997), 

educar sempre foi uma forma de civilizar. 

Das instituições citadas, a SEDUC/GEEI é aquela que possui relação política de forma 

extensiva com as três regiões localizadas no Território Sateré-Mawé. Em função de impor um 

projeto político educacional genérico padronizado, ao contrário da UFAM/FACED, que age 

politicamente de forma negociada, a SEDUC/GEEI atua politicamente de forma agressiva. 

Agressiva no sentido de que não oferece oportunidade para os indígenas avaliarem, 

mensurarem e predizerem sobre o tempo formativo e tampouco meditar sobre os princípios 

cognitivos ideológicos presentes na proposta universalista de educação, formulados pela 

instituição. 

Essa imposição se fundamenta, a nosso ver, com base na leitura e no conhecimento 

que a instituição faz em relação aos indígenas, por considerá-los imediatistas em muitos casos 

e em sua relação com o outro, os não indígenas, e tendo apoio incondicional de um parceiro 

inestimável, as secretarias municipais de educação, que favorecem esse tipo de 

comportamento. Por seu turno, as secretarias são as interlocutoras privilegiadas na tentativa 

de controlar as ações e manobras políticas dos indígenas, são elas que nos últimos anos 

criaram estruturas de cooptação com o intuito de neutralizar as políticas de articulações 

internas, desmobilizando as manobras políticas, visavam a construção de alianças entre os 

indígenas na região do Andirá e sedimentado a indiferença política na região do rio 

Waikurapá. 

A estrutura política montada dinamiza-se em decorrência dos atos cognitivos que a 

SEDUC e as secretarias municipais possuíam sobre os Sateré-Mawé em função do estreito 

contato que mantêm com os indígenas, o aceno instrumental dado pelas instituições no 

tocante ao desenvolvimento de projetos e programas de educação e a possibilidade de 
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promoção de liderança no processo de interação entre as instituições indígena e as 

indigenistas. 

Visualizando a cartografia político-educacional no Território Sateré-Mawé, 

percebemos as manobras impositivas dissimulada em que se busca a “pax interatus”; agir 

conforme o contexto social e político, qualquer articulação com agentes externos 

institucionalizados em outros projetos políticos educacionais contrários ao projeto político 

civilizador humanista estatal e laico é rechaçada ante a possibilidade de se construir campo de 

reflexão alternativo frente às manobras da política estatal.  

Para desmobilizar as ações externas dos indígenas, as instituições públicas de ensino 

buscam, por meio do capital político, a possibilidade efetiva de aglutinar indígenas que 

possuam certo tipo de capital intelectual e que possam legitimar projetos político-

educacionais, visando, assim, deslegitimar questionamentos sobre os referidos projetos. Com 

essa manobra, as instituições saem da linha do embate e colocam indígenas à frente como 

forma de neutralizar e pôr em cheque as iniciativas antiestatais. 

Em relação ao exposto, os projetos cujas iniciativas foram direcionadas para o ‘resgate 

da língua Sateré-Mawé’, por não problematizarem questões político-educacionais de forma 

crítica em relação aos seus princípios e pressupostos ideológicos e culturais, passaram inócuos 

as barreiras articuladas pela SEDUC/GEEI e pelas secretarias municipais de educação
118

. 

Observamos que a iniciativa de resgatar a língua Sateré-Mawé foi extremamente positiva, por 

proporcionar imersão subjetiva dos Sateré-Mawé na própria cultura. Todavia, ressaltamos que 

ao não problematizar a questão do resgate, foi pertinente a crítica que o tui’sa Donato fez a 

um puruwei ao observar a aula ministrada para as crianças indígenas em sua comunidade: “Tu 

só ensina letra, é!”
119

. 

Do ponto de vista cognitivo, o enunciado do tu’isa Donato, posto em paralelo com as 

perspectivas político-educacionais desempenhadas pelos profissionais da educação 

indigenista, não deixa dúvidas de que os comportamentos e as atitudes políticas das 

instituições públicas seguem de forma instrumental e bancária (FREIRE, 1989). A princípio, a 

expectativa dos Sateré-Mawé que desejam, no processo de formação de professores, a 

possibilidade de se debater e aprofundar a questão da língua Sateré-Mawé, problematizar 

assuntos relacionados à cosmologia e, principalmente, discussões sobre o wará (principio do 

                                                             
118

 Em março de 1999, nós expulsemos a coordenadora do projeto Profa. Dulce Franschini sobre a necessidade 

de politizar a questão da língua indígena entre os Sateré-Mawé, essa iniciativa, acatada por ela, rendeu a inserção 

do debate no projeto em 2003.  
119

 Essa passagem nos foi narrada por um dos participantes da V Assembleia Geral do CPSM realizada na aldeia 

Nova Esperança em março de 2013.  
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conhecimento) e gestão territorial da TI Andirá-Marau não é contemplado de forma plena nos 

projetos educacionais. 

A questão da língua, da cosmologia e gestão do território aflorou no encontro que 

ocorreu em dezembro de 2012, na cidade do Parintins-AM, atividade motivada pelo CGTSM, 

apoiada pelo ICE/Brasil e ACOPIAMA, acaudilhada pela Coordenação da Licenciatura em 

Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável/UFAM-ICHL
120

, cujo objetivo era 

consultar e definir tópicos meramente técnicos do PPP, tais como a definição da língua de 

trabalho, o local da realização do curso, se seria na comunidade ou na cidade, o número de 

vagas e critérios de seleção.  

O projeto proposto pela UFAM/ICHL, em seus aspectos e princípios é inovador., O 

currículo é pós-feito, adota como método o ensino-via-pesquisa
121

, e possibilita ao formando a 

interlocução na língua materna de forma ampla, tanto na escrita quanto na arguição e 

argumentação nas atividades proporcionadas pelo método que orienta a composição do 

currículo. Por seu turno, não temos dúvida de que ao ser desenvolvida a iniciativa, parte da 

preocupação e desejo do tui´sa Donato serão contemplados bem como serão incorporadas 

parte das reflexões dos encontros em Bom Jardim, porém, a nossa crítica reside em dois 

aspectos: um relacionado ao tempo e outro, à consulta. 

Em relação ao tempo, destacamos que o processo consultivo segue a temporalidade da 

burocracia, e consolida a ditadura pedagógica, esta marca e pauta as etapas. O projeto tem que 

transitar nas instâncias legitimadoras, neste caso, UFAM e MEC. O tempo destinado à 

reflexão, principalmente entre e com os guardiões da sabedoria Sateré-Mawé foi suplantada 

pelo tempo burocrático, a possibilidade comparativa entre os modelos
122

 até então adotados, e 

que até o presente momento não foram objetos de avaliação, bem como seus princípios que 

orientam os projetos, em outras palavras, os eixos pedagógicos. O tempo burocrático, além 

disso, não ofereceu amplo espaço para que os Sateré-Mawé pudessem exercitar “as boas 

palavras”, atividade fundamental da cultura Sateré-Mawé.  

Ainda sobre o tempo, notamos que ao seguir um rito quase sumário, as discussões em 

torno da construção da licenciatura para os Sateré-Mawé não seguiram os preceitos da 

Convenção 169 – OIT de 1989, ao contrário do processo de formatação do projeto político-
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 A ação indigenista educacional que orientou a exposição aos sateré-mawé sobre a implantação do projeto 

político pedagógico do curso de licenciatura em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável contou 

com a presença de 52 pessoas dentre, as lideranças tradicionais da região dos rios Andirá, Marau e Waikurapá 

estava presentes o tui’sa Donato.     
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 Experiências educacional valendo-se desse método são desenvolvidas pelo IPOL e UFAM desde 1998 na 

região do rio Negro, SGC. 
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 UFAM/FACED e UEA. 
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pedagógico desenvolvido e implantado na região do rio Negro
123

, que seguiu todo um rito de 

consulta junto às instituições indígenas e não indígenas, bem como suas comunidades e 

lideranças. 

Observamos, portanto, que o comportamento e atitude política em relação aos Sateré-

Mawé reproduziram o centralismo decisório difundido e adotado amplamente pelo Estado. O 

comportamento estatal configura a condução de um pífio processo de consulta. Enfim, a 

consulta nos processos de desenvolvimento e implantação de projetos e programas políticos 

educacionais deve considerar o tempo estrutural histórico e político de cada povo indígena.   

 

 

5.3 Cultura, história e diferença   

 

 

Visando articular aspecto específico e característico das culturas para compreender as 

atitudes e os comportamentos políticos de forma comparativa, Inglehart e Welzel (2009) 

apoiam-se na concepção de cultura política para demonstrar a natureza específica de diversos 

países partindo de uma série de informações quantitativas, demonstrando e comparando as 

estruturas culturais de cada país, colocando-as em comparação com outras realidades para 

mensurar a qualidade da democracia, com o fito de consolidar as bases de suas reflexões. Para 

os autores, elementos estruturais e culturais possibilitam apreender o fenômeno em suas 

dimensões sistêmicas engendradas pela construção e procedimentos que lhes são próprios e 

específicos em seus contextos históricos. A análise da dimensão sistêmica é precedida de 

referência quanto ao comportamento político da população diante de determinado contexto 

expresso ao se posicionarem publicamente; a partir das manifestações, as respostas dadas pelo 

poder público em atenção às reivindicações são um fator e um indicador para demonstrar e 

qualificar a democracia em um país.  

As dimensões históricas e sistêmicas em seus processos estruturais referendam o 

campo empírico por meio das atitudes e dos padrões de comportamento que são orientados 

pelo sentido e pelo significado cultural, estes nos possibilitam pensar a relação política entre 

os Sateré-Mawé e o poder público na Microrregião de Parintins. Essas dimensões nos 

subsidiam e servem de aporte teórico para mensurar, interpretar e compreender as estruturas 

organizativas e perceber aspectos inerentes à questão cultural. A cultura não é tomada aqui 
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 Licenciatura em Educação Indígena desenvolvida pela UFAM/ICHL no município de São Gabriel da 

Cachoeira-AM. 
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como autoexplicativa e compreensiva simultaneamente. Temos a cultura em sua forma 

constitutiva formativa que nos orienta para identificar e a interpretar o sentido e o significado 

em sua dimensão histórica e sistêmica e, além disso, nos possibilita observar a construção de 

valores e as referências que lhe são próprias. Portanto, afirmamos que o sentido e significado 

expressos nos comportamentos e nas atitudes que a cultura apresenta consolidam o nosso 

ponto de reflexão a partir do campo político. 

A questão da cultura política, foco de nossa atenção, tem por base a relação 

estabelecida entre os Sateré-Mawé e as instituições públicas que atuam na Microrregião de 

Parintins. A perspectiva em tematizar a estrutura política dessa relação pauta-se por 

identificarmos aspectos específicos e particulares em que estão envoltos os comportamentos e 

as atitudes políticas dos agentes públicos que pelos seus projetos e programas, relacionam-se 

com os Sateré-Mawé. A dimensão cultural assumida pelos agentes frente às pautas políticas 

demandadas no campo político por facções, nos permite compreender as linhas de 

pensamento político, e estas, por sua vez, acenam para um modelo explicativo definido como 

cultura política. 

Colocada a questão estrutural e cultural dessa relação em sua especificidade 

socioespacial, nos permitimos pensar e refletir a lógica cultural estatal e a lógica cultural dos 

Sateré-Mawé: duas lógicas que não seguem o mesmo preceito, as lógicas estruturantes não 

são homogêneas. Porém, podemos destacar que há grupos que, em muitos casos, assumem 

para si o controle político de determinado segmento legitimando determinado projeto, 

programa e/ou ação política, oriundos tanto da esfera pública quanto da esfera indígena.  

Esse campo político e a dinâmica estruturante nos permitiram avaliar os 

comportamentos e as atitudes políticas em linhas sincrônica e diacrônica, estruturada e 

estruturante que se dá nos planos culturais. A questão estruturante é geracional. Em 

decorrência disso, não se pode perder de vista o aspecto diacrônico como elemento norteador 

para a compreensão da dimensão política.  

Ao refletirmos em um plano diacrônico e ao colocarmos em evidência os 

procedimentos político-religiosos do Século XVII, em destaque os religiosos da Companhia 

de Jesus e a população indígena que habitava a região dos rios Madeira/Tapajós e seus 

afluentes e, por extensão, a região do baixo rio Amazonas, colocamos no mesmo plano de 

análise as estratégias religiosas fundamentadas em princípios universalistas e, em outro plano, 

os indígenas que habitavam a região, com o objetivo de demonstrar a natureza política dos 

universos sociais e políticos em seus projetos cosmológicos. 
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A construção de alianças induzidas, aqui entendida como a aglutinação de vários 

horizontes étnicos indígenas que passaram a habitar determinado espaço, mais 

especificamente, as missões, fez surgir espaços de fluxo e refluxos da cultura ocidental. 

Nesses espaços, valores seculares religiosos e civilizatórios estendiam-se além das fronteiras 

geográficas das missões, caracterizando-as de frentes de atração religiosa. 

As frentes de atração religiosas se constituíram principalmente em função das táticas 

de persuasão. Essas, de uma forma ou de outra, se consolidaram como espaço de imposição 

de atitudes e difusão de valores ocidentais entre os indígenas. Ressaltamos, no entanto, que as 

missões, apesar de terem se tornado ponto de referência, contribuíram para que muitas 

comunidades indígenas se mantivessem e se reproduzissem mantendo seus valores culturais 

ao longo dos rios Andirá, Marau e Waicurapá, porém, as mesmas foram alcançadas pelas 

doutrinas religiosas católicas e pelos valores ocidentais.    

No tocante aos Sateré-Mawé, o gradiente estruturante que orienta e orientou as 

estratégias de agregação estrutural, entendendo por agregação estrutural a filiação ideológica 

que organiza a forma de pensar e agir no mundo em que se vive ou que se passa a viver, nos 

permitiu pensar a ação política e as estruturas pelo viés universalista. Como aludimos em 

outro momento, os povos de tradição tupi são culturalmente “canibais”, incorporam os outros 

por meio de alianças em seus projetos étnicos (RIBEIRO, 1995). 

Posto em perspectiva de análise observamos que a cadeia estrutural e estruturante dos 

universos jesuíta e indígena era concomitante. Dois universos passam a ocupar o mesmo 

espaço, duas vertentes de valores e de orientação política transitam nas esferas sociais, 

marcando e estabelecendo suas diferenças. 

O plano universalista da Companhia de Jesus e o dos indígenas é diametralmente 

oposto em suas lógicas. O primeiro primava pela neutralização da diferença pela implantação 

e difusão da língua nheengatu na região amazônica, a partir da disseminação dos valores 

ocidentais e fusão de horizontes étnicos em um único tempo (cristão) e espaço (cristianizado) 

objetivando a eliminação da diferença moral, intelectual e cosmológica (MENENDÉZ, 1985; 

FIGUEROA, 1997; SANTOS, 2012). Os indígenas, em seu plano cultural, absorviam o outro 

sem eliminar a diferença, essa diferença era incorporada e se consolidava nas estruturas 

clânicas (ALVAREZ, 2009). Destacamos, para consolidar nossa argumentação, que até hoje 

há falantes do nheengatu
124

 em determinada comunidades na região do rio Andirá, além disso, 
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 Observamos esse feito quando em dezembro de 2012, Dime Pombilho Liberato, da étnia Baré, atendendo a 

solicitação da liderança de base Eudes Batista, saúda os sateré-mawé falantes do nheengatu, ouvintes do 

programa Wará da Rádio Alvorada de Parintins.  
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o clã nominado de munduruku e os sateré-sesse reforçam nossa análise no tocante à questão 

da incorporação da diferença. A expulsão dos jesuítas não significou o fim do projeto 

universalista ocidental. As missões no Madeira/Tapajós foram assumidas por outras ordens 

religiosas que, ao contrário da Ordem Jesuíta e seguindo os preceitos do Diretório Pombalino, 

promoveram a difusão da língua portuguesa entre os indígenas.  

O projeto universalista ocidental na região do Madeira/Tapajós ganhou força e 

consistência em decorrência do incremento trazido pela economia extrativista que promoveu 

intensa mobilidade humana na região em meados do Século XVIII e viabilizou, 

posteriormente, a transformação das missões em vilas e em cidades, conforme previa o 

Diretório Pombalino. A estrutura jurídica do Diretório é a síntese direta e objetiva de como o 

ocidente pensava a questão indígena. O plano ideológico que organizava as diretrizes pautava-

se na ideia de civilização. Essa ideia se constituía o ponto focal para o qual os súditos 

responsáveis pela política pombalina deveriam empenhar-se na implantação e no 

desenvolvimento. Esse era o projeto de nação da metrópole que se estendia para as colônias 

portuguesas.  

A transformação e consolidação das cidades na região do Madeira/Tapajós no período 

Imperial,consolida a política integracionista ajustada ao pressuposto universalista ocidental. 

Como aludimos anteriormente, a política imperial não abandou o projeto integracionista do 

Estado colonial português.  

A dicotomia centrada na ideologia de civilizado e primitivo pautou e permeou os 

universos indígenas e não indígenas e manteve a delimitação das fronteiras sociais e políticas, 

colocando, em plano objetivo, a figura do caboclo, esse, pensado e percebido; não pensado e 

não percebido como produto da ideologia racista evolucionista que ganhou força política no 

período imperial ancoradas em trabalhos acadêmicos
125

. 

Ressaltamos que o princípio universalista ocidental e a ideologia racista seguiam o 

mesmo plano no Estado imperial, cuja matriz de pensamento pautava-se no positivismo de 

base humanista civilizatório desenhado no período colonial e redesenhado no período 

imperial. Esse positivismo e sua fase embrionária no período imperial consolidaram e se 

tornaram um potente aliado na construção ideológica do projeto de nação para o Brasil. 

O princípio universalista avançou nas cercanias da Amazônia, e, conforme os 

horizontes políticos de cada povo indígena eram alcançados, adotava-se a estratégia de 

pacificação, em caso positivo, avançava-se para um relacionamento de forma amistosa. Não 
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havendo predisposição para o acordo, instituía-se a “guerra justa” e a guerra de conquista, 

tanto em um caso quanto em outro, a tática de dispersão e de perseguição era adotada. 

No caso específico da região do baixo Amazonas, onde estão localizados os rios  

Madeira e Tapajós, o princípio universalista encontrou resistência. Os Mura, dentre outros 

povos indígenas da região, resistiram fortemente a esse preceito no período colonial. Na 

região do Andirá, há registro da ação de resistência comandada pelo indígena conhecido por 

Leão Crispim (SANTOS, 1999; FIGUEROA, 1997). 

No período imperial, entre 1834 e 1844, eclodiu na Amazônia a Revolução Cabana. A 

presença de indígenas nas fileiras da cabanagem foi notória. Esse cenário de luta ficou 

conhecido na região como “no tempo das correrias”. A Cabanagem encontra abrigo nas 

narrativas dos Sateré-Mawé transcritas no purãtig, ditos pelos indígenas como “a nossa bíblia 

sagrada”. A interpretação e narração da história, por meio do purãtig, e dos mitos, dentre eles 

o do Imperador, expressam o particularismo universalista dos indígenas, uma história 

específica; o outro, neste caso, o não indígena, não é excluído do seu universo. Nesse 

contexto, analisamos que o universo do outro é alocado sem eliminar o seu campo semântico, 

esse é distinto, torna-se um deles, mas não deixa de ser ele mesmo em sua especificidade, 

tanto assim que o outro é alocado e classificado como “sateré sessé”. Percebemos, com isso, 

que há uma fusão de horizontes sem a eliminação e neutralização do outro.  

A partir dos contextos históricos materializados nas narrativas e escritos no purãtig 

pelos Sateré-Mawé, percebemos como o seu universo particular relaciona-se com os outros 

universos também particulares e como ele é tratado e posto em evidência. Ao mesmo tempo, 

colocando-os em relação com a perspectiva universalista ocidental, que tem diversas 

particularidades intrínsecas, porém orientadas pelo mesmo víeis, neste caso, o universalismo, 

que prima e opera pela lógica da neutralização, integração e eliminação, cujo objetivo assenta-

se no controle político, atua na contramão da perspectiva que ordena e orienta os Sateré-

Mawé do século XXI. 

Destacamos que o Estatuto do Índio – Lei 6001 de 1973 (BRASIL, 1973) - referendou, 

orientou e serviu de base para a ação indigenista estatal e civil. Sintetiza o pensamento 

universalista ocidental, e demonstra cabalmente que o Estado brasileiro não abandou seu 

projeto integracionista civilizatório. Estratégias e ideias coloniais civilizatórias mantêm-se 

firmes nos projetos e programas direcionados para os povos indígenas. 

Colocadas em perspectiva, as razões de ordem instrumental e relacional universalista 

ocidental, entendendo por ordem instrumental os princípios que fundamentam e orientam os 

ordenamentos jurídicos que fundam a relação entre o Estado e os povos indígenas, e por 
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relacional a ação política de implantação e o desenvolvimento de políticas públicas para os 

povos indígenas, observamos que os ditames universalistas que ora dissertamos redefiniram-

se a partir da CF-1988 (BRASIL, 1988) e se tornaram difusos e complexos, permitindo e 

dando vazão à ideia de que preceitos e valores colonialistas internalizados nos sujeitos 

indígenas e indigenistas ainda orientam e conduzem a implantação e desenvolvimento de 

políticas públicas para os indígenas, em destaque na Microrregião de Parintins.  

No horizonte das questões culturais e políticas que orientam nossas reflexões, tendo 

como pano de fundo a cultura política dos Sateré-Mawé e do poder público na Microrregião 

de Parintins, percebemos que as dinâmicas inter-regionais, das regiões dos rios Andirá, Marau 

e Waikurapá, e inter-regional em cada região específica dos Sateré-Mawé, deram respostas 

diferentes às políticas públicas, de orientação universalista ocidental, implantadas. 

Os Sateré-Mawé ora procuram se apropriar para transformar e ressemantizar essa 

ações com o fito de alocá-los em seus desígnios culturais, ora procuram pôr em perspectiva 

seus anseios políticos e culturais, “stricto sensu”, nos projetos e programas públicos com o 

propósito de pôr em evidencia a política da diferença. Houve avanços e retrocessos, a questão 

da educação é o indicador mais objetivo desse processo. 

O desenvolvimento de uma ação pública pautada efetivamente na política da diferença 

é colocado sutilmente fora de contexto pelas instituições públicas. A discussão efetiva de 

construir parâmetros que evidenciem o universo social, moral e político da diferença, todavia, 

segundo nossa análise, ocorrerá quando houver a ruptura do paradigma universalista 

universalizante que predomina hoje. 

Esse tipo de comportamento em relação aos indígenas pode ser mensurado tendo por 

base a não valorização da medicina tradicional preventiva, desenvolvida e não admitida e 

reconhecida oficialmente pelas instituições públicas responsáveis pela atenção à saúde 

indígena. A medicina tradicional é requerida de forma direta e indireta pelos indígenas, 

conforme se observa na ata de reunião do CODISI e nos relatórios das conferências sobre 

saúde indígena. O primado da negação, em termos de conhecimentos indígenas da medicina 

tradicional é um deles, não é exclusivo do Estado. Esse tipo de atitude está sedimentada tanto 

naqueles que direcionam, promovem, desenvolvem e avaliam as políticas públicas, como 

naqueles que não participam da esfera do Estado.  

Não se constituindo em objeto de análise, observamos que as instituições não estatais 

que operam independentemente do Estado relacionam-se com os Sateré-Mawé adotando 

práticas estatais, ao se comportarem e direcionarem seus projetos de forma centralista e 
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excludente, assim, o segmento não estatal adota o universalismo de procedimento que faz 

parte da cultura do Estado no direcionamento e implantação dos projetos sociais. 

Os universalismos ocidentais e dos indígenas, indicados oportunamente, as diferentes 

formas de perceber a si próprio e ser percebido, são procedimentos inerentes a cada cultura. 

Contudo, a matriz formadora e sua dinamicidade ganham contornos próprios, cada um 

vislumbra sentidos e significados complexos. Por razão de estratégia política no tocante à 

problematização dessa complexidade, as instituições, de forma sutil, procuram induzir os 

desavisados a pensar que as fronteiras sociais sejam únicas em decorrência dos 

comportamentos e das atitudes dos indígenas em função do contato com a sociedade nacional.  

No caso específico dos Sateré-Mawé, práticas sociais vistas como indicadores de diferença e 

do “estado primitivo transitório” consolidam-se por intermédio do olhar sobre o “waymat”, 

ritual da tucandeira, o uso da língua materna em muitas comunidades, a ingestão de “sharai” 

(formigas saúva) e a forma de se relacionar de determinados Sateré-Mawé com as pessoas nos 

espaços públicos permeia esse pensamento. 

Além disso, os códigos sociais urbanos principalmente para muitos Sateré-Mawé que 

residem nas comunidades ainda causam estranheza em função deles não terem assimilado 

plenamente os valores ocidentais. No entanto, aqueles que se diferenciam e são vistos como 

diferentes por terem conseguido lidar com esses códigos, consolidam a percepção da 

diferença e justificam a argumentação de que os indígenas encontram-se em uma fase 

transitória, e que os “verdadeiros índios” estão além das fronteiras do espaço urbano, na selva.  

O sentido e o significado são elementos intrínsecos da cultura, assim foi possível 

pensar que o sentido e o significado materializados em fatos e objetos servem de prova 

objetiva para qualificar e/ou desqualificar os horizontes sociais, criando, dessa forma, 

procedimentos de ordem política a partir da dicotomia inclusão e exclusão dos espaços e das 

relações sociais e políticas. As culturas ocidentais possuem valores que conduzem a 

determinado tipo de comportamento e estabelecem determinado tipo de atitudes para si e 

procuram de forma sutil imputá-las aos outros, neste caso, aos indígenas. 

O sentido para esse tipo de ação política visa, de forma objetiva, criar uma teia com o 

propósito de isolar e determinar, em parâmetros sociais e culturais, o “ser índio”, cujo 

significado de ser encontra-se fundamentado e referendado em condições opostas aos 

comportamentos e atitudes do mundo ocidental. O sentido de ser e estar Sateré-Mawé nos 

espaços sociais urbanos, aqui posto para pensar e refletir a relação dos índios com o poder 

público, permite-nos perceber nessa relação que os indígenas não são objeto de consideração 

nas formulações das políticas públicas. As ações públicas são estritamente direcionadas para 
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aqueles que se encontram nos territórios indígenas. Isso evidencia um tipo de comportamento 

pautado no determinismo cultural e geográfico por parte do poder público. 

A não atenção à saúde pelo DSEI para os Sateré-Mawé residentes no espaço urbano, o 

fato de a FUNAI não ter uma política para atender as demandas desse segmento social e, no 

campo da educação, o IFAM/Maués, UFAM/UCSZ-Parintins e CESP/UEA não 

estabelecerem linhas políticas de atenção à formação que contemplem o horizonte 

cosmológico dos Sateré-Mawé, reforçam ainda mais a nossa concepção de que o poder 

público, por meio de suas instituições, norteia, pelo viés culturalista positivista, seu 

comportamento e atitude em relação a essa questão. 

O contexto da relação envolvendo os Sateré-Mawé, não só aqueles que residem no 

espaço urbano, e as instituições públicas, é marcado e delimitado por comportamentos 

políticos que geram códigos e valores complexos. Observamos, todavia, que essa 

complexidade foi construída e se redefine conforme a conjuntura política vigente. Não há 

interesse político em querer superar e compreender a dinâmica dessa complexidade. O 

universo acadêmico muitas vezes se filia na produção de certezas absolutas centradas no 

culturalismo excludente e nas discussões centradas na relação entre os indígenas e o Estado.  

Quando colocamos em evidência que a questão indígena não se restringe àqueles que 

se encontram nos territórios indígenas, percebemos que as instituições públicas indigenistas, 

de forma estratégica, criam uma falsa dicotomia, afirmando que há índios em contexto 

urbanos e há “índios aldeados”. Como fez questão de frisar o secretário da SEIND, em uma 

audiência de conciliação, ocorrida em Manaus, a qual acompanhamos, “o estado não tem 

política para índios que vivem na cidade”. 

Esse tipo de atitude que não é exclusiva da instituição indigenista do estado do 

Amazonas, outras instituições, em sua maioria, seguem essa linha. No caso específico dos 

Sateré-Mawé da região da Microrregião de Parintins, analisamos que essa linha política não 

pode ser percebida como um mero fator instrumental (ou burocrático), mas sim, que se 

coaduna com o preceito estatal de integração e assimilação.  O Estado não abdicou do 

seu projeto político de integrar os indígenas aos ditames dos valores ocidentais em sua 

política ideológica; esse projeto não é novo e não tem nada de novo, é um projeto político de 

cunho colonialista que segue os princípios definidos por Pombal no Século XVII. 

A análise que realizamos nos possibilita perceber que a dinâmica relacional das 

instituições tem mudado ao longo do tempo, as categorias estruturadoras advindas de uma 

estrutura que pensa o indígena como fase transitória ainda permanecem vivas. Nesse sentido, 

estender as ações públicas de maneira uniforme para todos indígenas, independentemente do 
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lugar onde estejam, quebra uma das vertentes das estratégias de ação política do Estado, 

baseada na construção do indígena genérico (RAMOS, 1990). A construção de uma 

população indígena genérica enquanto política estatal estava prevista no Diretório Pombalino, 

e se manteve na lógica dos ordenamentos jurídicos editados pelo Estado no período imperial e 

no período republicano até a promulgação da CF-1988 (BRASIL, 1988).  

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), no capítulo dedicado à questão 

indígena, não estabelece dicotomia étnica, no entanto, na contramão da Constituição, as 

instituições públicas como a FUNAI, MS e MEC focam e direcionam políticas e projetos 

públicos exclusivamente para a população que se encontra nos territórios indígenas.  

A presença de indígenas nas cidades não é algo novo, e tampouco a mobilidade deles 

entre cidade e aldeia/comunidade na Microrregião de Parintins. Esse segmento populacional 

que se fixa e transita na cidade coloca em xeque a política estatal de integração e assimilação. 

A política de integração pode ser percebida pela via da estratégia relacional e instrumental, 

estas, no entanto, não podem ser vistas de forma dicotômica, ambas são instrumentos de ação 

e via de transmissão de valores e significados que, paulatinamente, minam o sentido de ser 

índio independentemente do lugar onde ele esteja. Não devemos ver, e tampouco pensar essa 

relação, sem captar os objetivos ideológicos que emanam da ação política estatal mediada 

pelas instituições públicas. 

Como havíamos destacado anteriormente, a base política de ação pública direcionada 

para os indígenas é impregnada de valores e referências cosmológicas ocidentais. O 

ocidentalismo de resultado, entendido como a produção ideológica de cunho ocidental, 

assumido por muitos indígenas, é reproduzido e disseminado entre seus pares, gerando 

expectativa em relação a essa cosmologia ocidental.  

 

 

5.4 Racionalidades política e cultura política  

 

 

A relação estabelecida entre os Sateré-Mawé e o poder público na Microrregião de 

Parintins, objeto de nossa reflexão, oferece parâmetros para discorrer sobre aspectos 

específicos e inerentes ao fenômeno político em debate. Salientamos, todavia, que essa 

situação torna-se específica em virtude das cosmologias políticas das instituições e dos 

agentes em decorrência dos horizontes culturais que marcam essa relação.  
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Em virtude disso, observamos que a relação estabelecida entre os Sateré-Mawé e as 

instituições indigenistas mediadas pelos agentes, nos possibilita ponderar a racionalidade 

política estrutural e a cultura política que permeiam essa relação gerando certo tipo de 

comportamento e de atitude.  Em consonância com essa perspectiva, analisamos que a ação 

decorrente dessa relação estrutural pauta-se em uma racionalidade política instrumental 

jurídica e relacional. Estas não se constituem campos excludentes ou antagônicos, pelo 

contrário, os sujeitos políticos procuram capitalizar e potencializar suas ações manejando e 

projetando-se a partir dessas racionalidades. Ao nos referimos à racionalidade instrumental 

jurídica, pretendemos enfatizar que por seguir preceitos e parâmetros jurídicos específicos, 

bem como objetivar as demandas políticas, tanto os indígenas quanto as instituições 

indigenistas pautam-se em parâmetros jurídicos previamente definidos e definidores que 

servem de orientação e lhes dão suportes para a ação política.  

No que tange, por seu turno, ao aspecto relacional entre Sateré-Mawé e o Estado, 

destacamos que essa relação é interpenetrada pelo viés da cultura burocrática estatal e pelo 

viés cultural indígena, expressos nas atitudes e nos comportamentos dos agentes políticos, 

proporcionando a articulação entre grupos e segmentos políticos indígenas e indigenistas em 

geral. Observamos, no entanto, que essa relação cria um tecido poroso que, entrelaçado e 

ligando cada ponto, articula-se com outros pontos e forma uma espécie de teia que, 

dependendo do contexto, ganha ou perde intensidade política conforme os interesses 

institucionais e pessoais que se apresentam na arena política. Nesse contexto, as atitudes e 

comportamentos institucionais dos Sateré-Mawé e dos indigenistas em geral, são orientados 

pela cultura que organiza e direciona as estratégias de reprodução política com o fito de 

garantir, controlar e manter as instituições sob seu domínio (BOURDIEU, 2013, p.31-76).  

Postos em perspectiva, as atitudes e os comportamentos políticos não são 

desprovidos de uma ação política na medida em que essa permite uma leitura do campo de 

atuação e de mediação, portanto, racional, na construção de um sentido preestabelecido e se 

projeta no fazer política junto aos indígenas e às instituições indigenistas. Essa ação não é de 

via única, tanto as instituições indigenistas mediadas pelos seus agentes quanto os Sateré-

Mawé agem em duplo sentido. Portanto, cada um, ao seu modo e ao seu estilo, procura 

capitalizar, promover e estabelecer as linhas que orientam a ação política e, para tanto 

procuram investir seu capital político em projetos e ações que possam lhes render capital 

político, honrarias ou ainda bens pecuniários.  

A cultura oferece parâmetros que orientam a racionalidade política e, por extensão, 

organiza as bases para a montagem de estratégias (SAHLINS, 2003). Essas estratégias 
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assumem aspectos multifacetários tanto por parte dos indígenas que procuram capitalizar-se e 

capturar as instituições públicas com o objetivo de impor-lhes aspectos relativos à sua cultura, 

quanto por parte das instituições públicas que buscam, no campo das negociações, fixar e 

instituir projetos e programas políticos pautados em seus princípios culturais estruturantes.  

Nesse campo de interação e de disputa, os comportamentos e as atitudes dos agentes 

políticos são precedidos tendo como ponto de partida razões de resolução cultural. Essa 

resolução, portanto, não é desprovida de uma racionalidade coerente e estruturalmente 

dinamizada pelo campo político. O viés ideológico que organiza o pensar racional fundamenta 

e consolida a estrutura e a mantém alocada ao sistema.  Ressaltamos, portanto, que tanto os 

indígenas quanto os indigenistas em geral atuam dentro de uma lógica racional fundamentada 

em bases instrumentais e relacionais.  

O sentido e o significado que orientam e servem de parâmetro para os agentes 

conduzirem de forma intencional suas políticas, seguem preceitos construídos e reconstruídos 

em consonância com os aspectos cosmológicos nos quais se assentam as vicissitudes do 

significado e do sentido definidores dos horizontes culturais das instituições indigenistas e dos 

Sateré-Mawé. 

Ao colocarmos em contexto a relação entre os Sateré-Mawé e o poder público na 

Microrregião de Parintins, nos propomos esboçar e situar essa relação mediante a questão 

cultural que marca essa relação simbiótica endógena que, em virtude da cultura política que 

enseja essa relação, imprime características que lhe são próprias e específicas. Entendemos 

por relação simbiótica endógena, o fato de que somente as instituições possuem instrumentos 

que lhes permitem intervir diretamente no território indígena e nas suas instituições políticas, 

o contrário não segue a mesma lógica, ou seja, a intervenção indígena no sentido de intervir 

diretamente nos instrumentos de intervenção do Estado não ocorre. 

De forma oportuna, observamos, no entanto, que a especificidade gerada pela cultura 

política na Microrregião de Parintins, em virtude da cultura Sateré-Mawé ser específica, não 

significa que o poder público tenha abdicado do universalismo de procedimento, pelo 

contrário, o Estado adota procedimentos particulares para implantar e desenvolver seus 

projetos universalistas; as ações da FUNAI e SESAI são exemplos claros dessa política.  

Seguindo a orientação metodológica, focamos nossa atenção para compreender a 

racionalidade política, em seus aspectos diacrônico e sincrônico, desenhada na relação entre 

os Sateré-Mawé e os agentes públicos, por entender que durante todo processo estabelecido 

pela relação de contato, houve refinamento no trato e nas demandas políticas.  
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Nesse sentido, a racionalidade política é a ação pautada por princípios culturais que 

orientam segmentos políticos no interior de uma sociedade, ou ainda, de um grupo que busca 

a construção, a condução, a implantação no desenvolvimento social, político e econômico por 

medidas de ordem política em um mercado de capital simbólico, econômico, cultural e social. 

Ressaltamos, no entanto, que os agentes políticos projetam metas e objetivos muitas 

vezes nem sempre com uma definição clara e objetiva (SIMON, 1979), com o fito de 

maximizar seus ganhos, legitimam-se e procurando legitimar-se diante dos segmentos sociais 

e institucionais, e ao mesmo tempo, consolidar suas demandas políticas.  

Esse aspecto da cosmologia política nos oferece parâmetros para pensarmos a 

racionalidade política e a sua relação com a cultura política que marca fortemente a relação 

entre os Sateré-Mawé e o Estado. Portanto, na medida em que os indígenas incorporam o 

outro em seu desígnio cultural, promovem a aliança política, procurando, desse modo, 

neutralizar o conflito interétnico. Esse mecanismo estruturante nos permite classificar essa 

incorporação como uma espécie de racionalidade política. O outro incorporado é projetado no 

mundo cosmológico mantido e reproduzido pelos Sateré-Mawé, todavia, como ressaltamos 

anteriormente, esse outro é reconhecido e aceito como diferente.  

Na relação entre os Sateré-Mawé e o poder público desenha-se a conjuntura política 

de que há duas lógicas que racionalizam as estratégias políticas, ambas valem-se do mesmo 

princípio, no entanto são diametralmente opostas, a saber.  

De um lado, as ações de cunho civilizatório do Estado são utilizadas no sentido de 

minar e desmobilizar a cosmologia indígena ao difundir e imprimir seus valores, com o 

objetivo de consolidar a cosmologia ocidental eliminando a diferença. Essa estratégia política 

fica evidente quando analisamos os comportamentos e as atitudes das instituições 

responsáveis pela educação, assistência e saúde indígena. Notamos, no entanto, que essa 

diferença não se restringe somente ao plano objetivo, mas também ao plano subjetivo. A 

eliminação do objetivo/subjetivo dificilmente será alcançada, os valores e as referências e, por 

consonância, o comportamento e atitude, em muitos casos permanecem latentes 

(BARTOLOMÉ, 2001).  

Do outro, os Sateré-Mawé criam alianças com os não-indígenas com o objetivo de 

incorporá-los aos seus preceitos cosmológicos, transformando-os em iguais, sem destituí-los 

de sua diferença; ou seja, o outro se vê, se reconhece como diferente, e é considerado como 

igual, aqui o latente, subjetivo, torna-se manifesto objetivamente. 

Em vista do exposto, consideramos que essa manifestação objetiva segue um plano 

racional imediatista, centrado na relação direta entre os agentes políticos indígenas e os não-
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indígenas. O tempo para mensurar, avaliar e perceber o que realmente está em jogo fica 

diluído e submerso no inconsciente individual e no inconsciente coletivo, abrindo espaço para 

a eliminação do ethos indígena. Sendo este substrato do ato de ponderar e meditar sobre a 

relação entre a natureza e os seres no mundo, observamos que se trata do genocídio do 

pensamento selvagem levistraussiano (LÉVI-STRAUSS, 1989).   

No tocante à racionalidade política, notamos que essa está ajustada em aspectos 

culturais, evidenciando que a cultura é resistente, invertendo, assim, a lógica de se pensar que 

há uma resistência da cultura. Observamos, no entanto, que esse é o fator para a 

sobrevivência, enquanto povo, dos Sateré-Mawé. Isso implica asseverarmos que não só as 

práticas culturais, mas também o ritual da tucandeira e a ingestão de sapó consolidam a 

cultura dos Sateré-Mawé, contudo, destacamos que o sentido e significado introjetados e 

reconhecidos pelos indígenas são determinantes para tornar a cultura resistente.       

Pensar a lógica cultural dos Sateré-Mawé em sua especificidade nos serve para 

caracterizar e perceber a gênese de polos antagônicos em um contexto simbiótico, ou seja, 

uma racionalidade política apropriada pela verticalização das ações e outra que se pauta pela 

horizontalidade das ações, permeando e interagindo no mesmo espaço.   

Ante o exposto, podemos observar que a cultura organiza e proporciona duas lógicas 

racionais no processo político de incorporação do outro em seus desígnios político- culturais, 

e para consolidar esse objetivo, diversas estratégias são montadas tanto por um lado, os 

Sateré-Mawé, quanto pelo outro, o poder público.  

Conjecturamos e analisamos que essa lógica cultural é forte entre os Sateré-Mawé e 

que, de uma forma ou de outra, proporcionou a construção de um povo. Por outro lado, ao 

analisarmos o plano institucional indigenista do Estado, fica patente que isso é fator de tensão 

e apreensão. É tão difícil, quase impossível, para os Sateré-Mawé capturarem o Estado, 

quanto para o Estado enlaçar a lógica política indígena. Os indígenas, há muito tempo, 

mantém comportamentos e atitudes dissimuladas frente ao Estado (BRUIT, 1995).   

Neste contexto, as atitudes e os comportamentos do Estado mediados pelas 

instituições públicas em relação aos indígenas, no caso, aqueles que residem na Microrregião 

de Parintins, não podem ser percebidos e analisados sem levarmos em consideração os 

processos em uma escala diacrônica e, por extensão, em marcos políticos sincrônicos 

estabelecidos na relação entre os indígenas e os agentes, direta e/ou indiretamente 

capitaneados pelo Estado. Isso implica em observamos que, independentemente da 

temporalidade e da espacialidade, a estrutura que organiza os preceitos estruturantes dessa 

relação fundamenta-se na ideia de civilização (ELIAS, 1994a).  
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O enunciado anterior indica que essa ideia subscrita orienta-se por mecanismos 

racionais que não são desprovidos de sentido na medida em que visam alcançar seus 

objetivos. Os significados precisam ser introspectivamente alocados na relação para que o 

sujeito cognitivo possa se espelhar e se orientar para encontrar e identificar os parâmetros 

previamente estabelecidos no marco institucional da cultura, inculcando a prerrogativa 

daquilo que Norbert Elias categoriza como controle e autocontrole (ELIAS, 1994b).  

A cultura proposta, neste caso, a ocidental, precisa ser reconhecida para ter sentido 

em seu plano geracional como legítima. Essa legitimação caracteriza-se pelo poder que 

adquire na condução introspectiva dos referenciais e dos valores em sua dimensão objetiva 

que ressoa no campo do comportamento e da atitude, e nestes campos se sedimenta todo o 

investimento cultural ao serem colocados em perspectiva o fazer e o sentir do mundo 

ocidental.  

Não é sem propósito que a cultura política estatal se manteve desde o período 

republicano até 1988 e, partir desse período, ganhou uma nova conotação, sem no entanto 

perder seu objetivo, ou seja, integrar os indígenas aos desígnios da civilização e do 

“progresso”, linha mestra que ainda orienta muitas ações públicas direcionadas para os 

indígenas. 

Com ressaltamos anteriormente, a política de integração, em suas várias modalidades 

estruturais, constituiu-se em mecanismo privilegiado do Estado para consolidar seus 

propósitos em relação à questão indígena, fato que pode ser observado quando analisamos os 

projetos político-pedagógicos indígenas em suas várias modalidades de ensino, e até aqueles 

montados pelos próprios indígenas e os projetos e programas direcionados para os Sateré-

Mawé.  

Nesse ínterim de vida republicana, a cultura política estatal e seus processos de 

racionalidade política em relação aos indígenas, caracterizou-se por distintas fases. Entre elas 

podemos citar a fase da “pacificação”
126

 e o período rondoniano que culmina com a criação e 

extinção do SPI, fase na qual foram aprimoradas as estratégias e as táticas de governo 

implantadas no período pombalino.  

A extinção do SPI, em meados dos anos 60 do século passado, culminou com a 

fundação da FUNAI em 1967. A recém-criada instituição indigenista manteve a linha política 

baseada na ideia de civilizar e integrar os indígenas à comunhão nacional. Como havíamos 

                                                             
126

 Trata-se da versão moderna da estratégia de “descimento” do Século XVII.  
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asseverado anteriormente, a política nacional se coaduna com a política internacional se 

considerarmos a Convenção 107 – da OIT de 1957.   

A política racionalista do SPI foi incorporada pela FUNAI no regime militar e se 

mantém presente com o advento da Constituição de 1988. Em cada fase, o Estado procurou 

racionalizar, em termos burocráticos e jurídicos, a sua relação com os indígenas.  

A primeira fase, em seu propósito racionalista de pacificação, era determinada pela 

relação direta com a população indígena que se encontrava dispersa nos sertões do Brasil. O 

fito de nacionalizar as fronteiras passava pelo reconhecimento por parte dos indígenas de seu 

pertencimento à nação brasileira (SOUZA LIMA, 1995). A instituição indigenista estatal, 

orientada pelo viés positivista humanista de vertente nacionalista, direcionava seus esforços 

políticos para os indígenas que estavam além do horizonte civilizatório. 

A política indigenista de penetração nos confins do sertão se configurava, conforme 

observa Souza Lima (1995), em uma estratégia para manter as fronteiras do Brasil, 

proporcionando aos indígenas contatados as benesses do mundo ocidental e a “proteção” 

frente às pressões sociais e políticas da sociedade nacional. Com esse intento, implanta-se a 

política de isolamento e confinamento com o intuito de garantir o controle sobre os povos 

indígenas e promover a política de integração. 

Em quase 20 anos de ação indigenista orquestrada pela FUNAI, suas razões foram 

pautadas na racionalidade de cunho político-burocrático como forma de manter e garantir o 

controle sobre os povos indígenas. O instrumento jurídico da tutela e as orientações políticas e 

jurídicas previstas na Lei 6001/73 – Estatuto do Índio (BRASIL, 1973) - marcam as atitudes e 

os comportamentos institucionais do Estado em relação aos indígenas.  

No tocante aos Sateré-Mawé, a ação tutelar do Estado em seu projeto político 

racional civilizatório redefiniu a fronteira social e a política dos Sateré-Mawé com a 

sociedade nacional. Essa redefinição em seu marco político exprime a prerrogativa de que a 

questão indígena é uma questão nacional e cabia ao órgão indigenista garantir essa política e 

legitimar os indígenas frente à sociedade nacional.  

Portanto, aqueles que se encontravam sob a administração tutelar do órgão 

indigenista eram legitimados como indígenas, ao contrário daqueles que se encontravam fora 

da fronteira administrativa da tutela, que eram considerados civilizados. A emissão de RANI - 

Registro Administrativo de Nascimento Indígena garantia a autenticidade e garantia que os 

indígenas “não eram civilizados”, portanto, tutelados.   

Esse tipo de comportamento e de atitude racionalizou o tempo e o espaço. Em 

relação ao tempo, ficou evidente para os não-índios que aqueles que se encontravam sob a 
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tutela encontravam-se em uma fase transitória temporal em seu processo de assimilação e de 

desenvolvimento, portanto, se fundamentava e se legitimava a necessidade da tutela. E, em 

relação ao espaço, a difusão das ideias civilizatórias em um contorno definido, neste caso o 

território, define os limites da ação racional da política indigenista estatal, para tanto eram 

adotadas estratégias persuasivas com o intuito de consolidar o projeto civilizatório. 

A presença da instituição indigenista na Microrregião de Parintins proporcionou uma 

espécie de desaceleração no processo de incorporação dos Sateré-Mawé à comunhão nacional 

e, por consequência, a separação política entre os que podiam ser considerados caboclos e os 

que poderiam ser classificados como indígenas.  

Esse fator, além de imputar uma fronteira social e política, serviu de base para a 

delimitação do território indígena na década de 1980.  A não inclusão da comunidade Menino 

Deus, na região do rio Marau é um reflexo desse processo. Essa comunidade localizada fora 

dos limites territoriais Sateré-Mawé encontra-se hoje incorporada à estrutura política dos 

indígenas. 

A última fase, iniciada com o advento da CF-1988 (BRASIL, 1988), alarga as 

fronteiras sociais e políticas do Estado em relação aos indígenas. As políticas públicas 

passaram a ser descentralizadas e a ter caráter multifacetário, cada segmento estatal criou e 

racionalizou as estratégias de ação política frente às demandas indígenas. Esse tipo de 

comportamento institucional mediado pelas práticas dos agentes sociais indigenistas 

proporcionou a criação de várias frentes de relação entre os Sateré-Mawé e o Estado.  

Por fim, a delimitação da ação pública de atenção à saúde, à assistência e à educação 

direcionada somente para os Sateré-Mawé que residem no território indígena, nos permite 

asseverar que a política de controle do tempo e do espaço dos indígenas, com a finalidade de 

assegurar a transitoriedade dos Sateré-Mawé em uma cadeia causal processualista que visa 

levá-los ao patamar civilizatório, ainda se encontra em voga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

 

6 Conclusão 

 

 

As análises indicam que a relação entre os Sateré-Mawé e o Estado é marcada 

fortemente pelo viés cultural. Assim, leituras sobre o campo cultural tonaram-se 

imprescindíveis para compreendermos a lógica dessa relação. A constatação, a partir do 

viés cultural, nos proporcionou observar ainda os aspectos relativos ao sentido e ao 

significado da ação política. O sentido para ação, conforme nossa apreciação, é permeado 

pelos valores convencionados pelos indígenas e pelo Estado. Cada um a seu modo procura 

consolidar e imprimir parâmetros culturais visando neutralizar a investida do outro. O 

Estado procura, a partir de seus objetivos, imprimir seus valores de forma sutil ao tentar 

controlar e redefinir os referenciais culturais indígenas. Os indígenas, ao contrário, 

procuram apropriar-se dos valores ocidentais e ressemantizá-los para dominá-los, 

atenuando assim os impactos da cultura ocidental sobre a sua cultura e mantendo-os sob 

seu controle. Notamos que o marco dessa ação é proveniente das leituras e experiências 

adquiridas em seu contexto diacrônico, ora adotadas amplamente no plano sincrônico, 

tanto por parte dos indígenas quanto pelas instituições públicas. Os segmentos procuraram, 

a partir desses aspectos, organizar a sua relação política.  

As leituras, conforme nossa apreciação, proporcionaram o incremento da agenda 

política do Estado e a neutralização da agenda política dos Sateré-Mawé. A agenda 

política do Estado se dá com a racionalização burocrática, esta lhe garante as bases que 

permitem organizar a estrutura que se sobrepõe à agenda indígena. Nessas bases de caráter 

racionalista se fundam os diversos campos indigenistas. Esses campos mantêm diálogos 

contínuos direta e indiretamente com os campos políticos indígenas, estabelecendo, 

conforme nossa constatação, o universalismo de procedimento.  

As leituras que realizamos indicam que o universalismo de procedimento pautado 

em parâmetros burocráticos centralizados deixa espaço mínimo para as demandas dos 

Sateré-Mawé. Essa postura cria insatisfação em relação às políticas públicas relacionadas 

principalmente à educação e à saúde implantadas e desenvolvidas no território indígena. 

Notamos que esse procedimento universalista, além de consolidar a estrutura burocrática, 

serve para esvaziar e desmobilizar a ação política indígena. Esse aspecto é uma forte 

marca da cultura estatal, na medida em que ao não promover ações em bases sólidas com o 

objetivo de promover e ampliar de forma efetiva a participação dos indígenas promove, de 
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forma latente, a exclusão dos valores culturais indígenas dos projetos e programas estatais. 

Portanto, sendo a cultura o pilar de sustentação da estrutura política e a propulsora 

da dinâmica que organiza os campos políticos, destacamos a incongruência presente na 

relação entre os Sateré-Mawé e o Estado, em decorrência da assimetria que é estabelecida 

nesta relação. A dinâmica cultural indígena tende a alocar as instituições públicas e os 

agentes em parâmetros simétricos e as instituições públicas por sua vez colocam os Sateré-

Mawé em parâmetros assimétricos. 

A relação entre os Sateré-Mawé e o Estado é precedida de um tenso processo de 

articulação e mobilização política patrocinados pelas instituições e capitaneados pelos 

agentes. As instituições indigenistas procuram articular-se incorporando em suas estruturas 

políticas os indígenas que se filiem à cultura do Estado, os quais passaram a ser o principal 

instrumento de ligação entre as instituições públicas com as lideranças tradicionais e as 

comunidades Sateré-Mawé.  

Percebemos a partir das análises que por conhecer e dominar os códigos culturais 

indígenas e se articularem de forma intensiva com as instituições indigenistas, os 

indígenas, que primavam pela ação do Estado, agiam de forma parcimoniosa em relação à 

demanda indígena, suas atitudes e comportamentos tendiam a ser favoráveis stricto sensu 

ao universalismo de procedimento do poder público e, por serem conhecedores da cultura 

indígena, procuravam consolidar a política estatal, incorporando a partir de um intenso 

processo de mobilização as lideranças tradicionais e principalmente, lideranças indígenas 

de base. 

O jogo intenso de articulação e mobilização promovido pelos Sateré-Mawé visando 

consolidar uma agenda política, conforme nossa consideração, carece de solidez política. 

Não há linhas políticas que sirvam de orientação e proporcionem respostas às ações que 

definem a política pública direcionada aos indígenas. Notamos isso ao analisarmos o 

comportamento e as atitudes das instituições indigenistas no processo político de 

implantação e de desenvolvimento dos projetos e programas no TI-Andirá/Marau.  

Observamos e avaliamos que as consultas e debates promovidos pelo Estado 

tornam-se instrumentos de persuasão com o intuito de promover referendo para a inserção 

da política indigenista sem a promoção da política indígena. Receptoras das políticas 

públicas, as comunidades indígenas ao serem mobilizadas para a promoção da política 

indigenista mantêm-se resistentes em capitalizar os interesses das instituições indigenistas 

em detrimento dos seus valores culturais indígenas.   

Esse tipo de comportamento e de atitude, conforme nossa percepção, decorre dos 
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diálogos assimétricos estabelecidos na relação entre os Sateré-Mawé e o Estado, a 

promoção das políticas públicas gera um simulacro. As ações públicas que são apenas 

quantificadas pelas instituições, por não promoverem considerações mais profundas 

quanto ao seu alcance, são avaliadas positivamente pelas instituições públicas. A cultura 

política estatal restringe a participação e a inserção das demandas indígenas em seus 

programas e projetos, criando uma espécie de avaliação somente a partir do que é 

oferecido pelo Estado, não há uma avaliação sobre o desenvolvimento e o fortalecimento 

dos valores e do conhecimento indígena. 

As culturas políticas desenvolvidas na relação entre os Sateré-Mawé e o Estado 

formatam um sistema político que padroniza tipos de comportamento e de atitudes. Esse 

sistema é permeado por duas macroestruturas que se dinamizam internamente e criam 

campos de interação e diálogos específicos, nas quais cada segmento procura interagir a 

partir de seus campos com a estrutura política que lhes é inerente, todavia, em decorrência 

do contato promoveu-se uma intensa relação simbiótica. Essa simbiose garante e favorece 

de forma imperativa a ação do Estado, os Sateré-Mawé envolvidos nesse processo, em 

muitos casos, passam a ser meros mediadores e operacionalizadores no desenvolvimento 

das políticas públicas.   

Nesse contexto, concluímos que o poder público atinge seus objetivos ao promover 

a criação de fortes demandas administrativas e políticas. Essas demandas forçam a 

neutralização e, em certos casos a eliminação das demandas políticas indígenas. Para superar 

os impasses políticos observamos a necessidade de: 

 

a) o poder público precisa garantir de forma plena a participação indígena na 

formulação dos programas e projetos a eles direcionados; 

 

b) a participação deve envolver a maior parte de indígenas que vivem em 

comunidades e esses devem, a partir de metodologias adequadas, serem 

estimulados a compreender os objetivos dos programas e projetos; 

 

c) as instituições públicas ao proporem o desenvolvimento de programas e projetos 

precisam atentar para a temporalidade (sócio-cultural) de cada povo; conhecer a 

cosmologia indígena é de suma importância para compreender os horizontes dos 

conhecimentos indígenas; 
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d) há necessidade de, primeiramente, fazer consultas às lideranças tradicionais de 

forma específica. Esse diálogo além de promover uma imersão no universo 

indígena é parte fundamental para conhecer a cosmologia indígena; 

 

e) as lideranças indígenas de base devem intensificar e ampliar diálogos com os 

sabedores indígenas; 

 

f) as associações indígenas por se tornarem as interlocutoras privilegiadas na relação 

com o Estado, podem se constituir em um instrumento de orientação, 

questionamento e intermediação para a efetiva inserção das demandas indígenas 

nos programas e projetos públicos; 

 

g) os fóruns de consulta devem se constituir em espaço de diálogos simétricos, para 

tanto, há necessidade de se intensificar a relação sem que essa seja obstruída pelo 

tempo burocrático; as políticas estruturantes devem ser conduzidas pelas estruturas 

indígenas e não serem estruturadas pelas demandas indigenistas; 

 

h) por ser um instrumento privilegiado para comunicação, a língua indígena deve ser 

utilizada prioritariamente para o estabelecimento do diálogo no processo de 

consulta, desenvolvimento e avaliação das políticas públicas a serem propostas 

pelos indígenas e/ou demandadas pelas instituições públicas.    
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