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Resumo 
O município de São Gabriel da Cachoeira, no noroeste amazônico, cuja população é 

cerca de 90% indígena (de vinte diferentes etnias, de quatro famílias linguísticas), 

tem histórias políticas importantes, tanto do ponto de vista indígena quanto do ponto 

de vista do Estado. O movimento indígena organizado começou a ser construído por 

lá no final dos nos 1970, com a criação de algumas associações e com a realização 

de diversas reuniões e encontros nos quais política (sobretudo face aos brancos e 

suas instituições) eram pauta e agenda. Com a abertura democrática, na década de 

1980, diversos líderes do movimento indígena começaram também a atuar nos 

partidos políticos e a se candidatarem a cargos municipais (vereador, prefeito e vice-

prefeito). Dessa história resultou a eleição de uma chapa completamente indígena 

para a prefeitura, em 2008 (sendo o prefeito da etnia tariana e o vice-prefeito da 

etnia baniwa). Neste paper apresentarei partes das tramas de (tentativas de) 

alianças que levaram à composição dessa chapa, as quais envolvem (e são 

envolvidas por) movimento indígena, etnia, partido, calha de rio, parentesco, dentre 

outras coisas. A partir do contraste entre as expectativas que se tinha sobre uma 

“prefeitura indígena” e o que ocorreu na “gestão indígena” na prefeitura pretendo 

aqui refletir sobre os termos nos quais são pensadas localmente questões como 

“índios no Estado”, relações entre índios e brancos (seus modos de fazer política e 

instituições) e transformações políticas e do Estado. 
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1	Paper	apresentado	no	GT	73	–	“Un	mundo	en	el	que	quepan	muchos	mundos.	Autnomias	locales	y	ontologias,	
cosmopolítica	 y	 transformación	 del	 Estado	 en	 América	 Latina:	 estudios	 etnográficos”,	 da	 XI	 Reunión	 de	
Antropología	del	Mercosur	



 São Gabriel da Cachoeira é um município localizado no noroeste da 

Amazônia Brasileira, fronteira com Colômbia e Venezuela. Em termos populacionais 

é o município mais indígena do Brasil. Lá estão tanto a sede administrativa municipal 

– prefeitura, secretarias, câmara de vereadores – quanto a sede da Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn)2, além de outros tantos órgãos 

estaduais e federais como secretarias, delegacias de polícia civil e militar, fórum de 

justiça, promotoria de justiça, polícia federal, Instituto Chico Mendes da 

Biodiversidade (ICMBio) e Fundação Nacional do Índio (Funai). Embora a maioria da 

população da cidade seja composta por índios3, estes não são a maioria dos 

funcionários naqueles órgãos, à exceção da Foirn, cuja composição é 

exclusivamente indígena. Aliás, boa parte do movimento indígena construído na 

região do alto rio Negro4 desde o fim dos anos 1970 teve os brancos e o Estado5 

como espécie de polo de oposição. Mas, como veremos, outras tantos oposições, 

fissões, alianças e fusões entram no jogo das transformações políticas vividas na 

região nos últimos quarenta anos. É preciso, antes de qualquer coisa, conferir ao 

caro leitor uma brevíssima noção de quais sejam essas transformações. 

																																																													
2	 A	 Foirn	 é	 uma	 associação	 civil	 sem	 fins	 lucrativos,	 fundada	 em	 trinta	 de	 abril	 de	 1987,	 cujo	 objetivo	 é	
defender	 os	 direitos	 dos	 povos	 indígenas	 que	 habitam	 a	 região	 do	 rio	 Negro.	 Compõe-se	 de	 cinco	
coordenadorias,	representativas	das	principais	calhas	dos	rios	regionais.	A	Federação	reúne	cerca	de	noventa	
organizações	de	base	representantes	de	comunidades	ou	grupos	especializados	(como	professores,	agentes	de	
saúde,	 artesãos,	 etc.).	 Sua	 área	 de	 abrangência	 compreende	 cerca	 de	 setecentos	 e	 cinquenta	 aldeias,	 onde	
habitam	 (segundo	 levantamentos	 próprios)	 mais	 de	 trinta	 e	 cinco	 mil	 indígenas,	 compreendendo	
aproximadamente	 dez	 por	 cento	 da	 população	 indígena	 do	 Brasil.	 A	 Foirn	 possui	 a	 Assembleia	 Geral	 como	
maior	 instância	deliberativa,	depois	vem	o	Conselho	Diretor	e	 logo	após	a	Diretoria	Executiva.	A	escolha	dos	
membros	do	Conselho	Diretor	e	da	Diretoria	Executiva	é	feita	através	de	eleições	quadrienais.	Para	saber	mais	
sobre	o	movimento	indígena	regional	e	a	própria	Foirn	ver:	Soares,	2012;	Iubel,	2015.	
3	 Cabe	 aqui	 uma	 nota	 sobre	 o	 uso	 dos	 termos	 “brancos”	 e	 “índios”.	 Sigo	 o	 sentido	 utilizado	 por	 Cristiane	
Lasmar	(2005),	que	implica	em	pensar	principalmente	nas	relações	entre	ambos,	e,	além	disso,	nos	termos	que	
os	 próprios	 índios	 utilizam	para	 tratar	 das	mesmas.	 Embora	 se	 tenha	 optado,	 politicamente	 e	 ao	 longo	 dos	
anos,	na	antropologia,	por	utilizar	o	termo	“indígenas”,	os	principais	interlocutores	desta	pesquisa	usam,	para	
falar	 de	 si	 próprios,	 na	 maioria	 das	 vezes,	 o	 termo	 índios,	 guardando	 o	 termo	 “indígena”	 para	 contextos	
específicos,	sobretudo,	aquele	do	movimento	e	da	política	(indígenas).	
4	 O	 alto	 rio	 Negro	 conjuga	 grupos	 pertencentes	 a	 três	 famílias	 linguísticas:	 Arawak	 (Baniwa,	 Coripaco,	
Warekena,	Tariano	[atualmente	adotou	o	tukano	como	língua]	e	Baré	[que	há	muito	fala	nheengatu]);	Tukano	
Oriental	 (Arapaso,	 Bará,	 Barasana,	 Desana,	 Karapanã,	 Kubeo,	 Makuna,	 Miriti-Tapuya,	 Piratapuia,	 Siriano,	
Tukano,	Tuyuka,	Kotiria/Wanano);	Maku	(Hup/Hupda,	Yuhup,	Döw,	Nadöb);	além	desses,	há	o	Yanomami,	que	
se	 situa	 de	maneira	 transversa	 ao	 sistema,	 e	 por	 isso	 sua	 articulação	 deve	 ser	 tomada	 com	 cautela.	 Como	
veremos,	 há	 um	 tanto	 de	 incertezas	 sobre	 “se”,	 “quando”,	 “onde”	 e	 “como”	 tais	 grupos	 se	 constituem	
enquanto	“etnias”.	A	classificação	acima,	porém,	é	uma	combinação	que	encontrei	em	algumas	monografias,	
bem	 como	 no	 site	 do	 ISA	 (Instituto	 Socioambiental:	 http://www.socioambiental.org/).	 Nessa	 perspectiva,	
diferentemente	do	que	costuma	ocorrer	em	outros	contextos	etnográficos,	não	usaremos	aqui	o	termo	“povo”,	
e	sim	“etnia”	para	tratar	desses	diferentes	grupos	ou	coletivos	que	se	relacionam	no	alto	rio	Negro,	sobretudo	
porque	é	o	termo	mais	utilizado	localmente	pelos	próprios	índios.		
5	Pensado	enquanto	agente	externo	ao	mundo	indígena	e,	por	isso,	aqui	grafado	com	“E”	maiúsculo.	



 Parte dessas transformações diz respeito justamente à presença dos órgãos 

citados acima, quase todos instalados na sede do município nos últimos cinquenta 

anos. Mas, os processos mais decisivos se deram em instâncias como o movimento 

indígena organizado e os partidos políticos; e nas tentativas de ocupar os cargos 

eletivos disponíveis (vereador, prefeito e vice-prefeito). A partir do final dos anos 

1970 o movimento indígena passou gradativamente a representar localmente uma 

esfera de atuação política na qual surgiram novos tipos de liderança (cujas 

capacidades e habilidades os distinguem dos que são localmente chamados “líderes 

tradicionais”), agendas e demandas específicas, assim como novos modos de fazer 

política (que envolvem desde votações até atividades burocráticas, por exemplo). 

Além disso, os índios passaram a se envolver cada vez mais intensamente com a 

política municipal em São Gabriel da Cachoeira. O que tem a ver tanto com o 

movimento indígena quanto com outros fatores que pressionaram o deslocamento 

de parte considerável da população, até então residente nas comunidades 

espalhadas nas calhas dos rios que compõem a região, para a sede do município. 

Dentre estes fatores pode-se citar a preocupação com a escolarização, busca por 

trabalho e/ou outros serviços (como saúde, expedição de documentos, acesso a 

benefícios sociais). Essa movimentação tem intensificado tanto contatos entre povos 

locais entre os quais o contato podia ser até então esporádico quanto entre os índios 

e os brancos (e todas as suas coisas e procedimentos). Dentre essas coisas e 

procedimentos está o Estado. Figura abstrata, em alguma medida, mas bastante 

concreta em outras tantas. É diante dele que a grande maioria das demandas do 

movimento indígena se coloca. Muitas vezes é a ele que se recorre, assim como 

também é dele que, eventualmente, se corre. 

 Se a nossa relação (de brancos, ocidentais, modernos, ou seja lá o que 

formos ou o que nunca fomos) com o Estado já é repleta de ambiguidades e 

ambivalências, imaginemos a dos índios. Num sentido muito fundamental: o Estado 

tem certo protagonismo em alguns de nossos mitos de origem. Parece ser dada a 

ele a prerrogativa de narrar o surgimento do mundo, da humanidade e de tudo o 

mais, como se ele próprio não fosse uma invenção, como se ele existisse antes de 

tudo e todos, como se fosse nosso ancestral fundador (Gauchet, 1980). Ou, nas 

palavras de Eduardo Viveiros de Castro: “Podemos imaginar o Estado como inventor 

do universo: a monopolização da personitude ou agentividade distribuída no 

cosmos, sua concentração num só lugar. (...) O Estado deseja ser o universal” 



(2008, p. 230). Mas, costumamos dizer que para os ameríndios a relação com o 

Estado é outra. É o mesmo autor que oferece uma bela imagem de qual seria a 

pauta dessa relação.  

Em um artigo intitulado “O medo dos outros”, Viveiros de Castro (2011) utiliza 

a imagem do famoso pôster do Tio Sam apontando o dedo para fora do cartaz como 

ícone do Estado. O autor diz que, com aqueles olhos cravados em quem quer que 

deixe seu olhar ser capturado pelo dele o que ele (o Estado) diz é: “quero você!”. 

Viveiros de Castro segue, afirmando que um índio da Amazônia saberia 

imediatamente do que esse espírito maligno está falando e, fingindo não escutar, 

olharia para o outro lado. Não parece ser o que fizeram e fazem os índios no alto rio 

Negro. Eles se inquietaram, sem dúvida, mas não olharam para o outro lado... 

resolveram experimentar esse outro lado. E aqui passaram a acontecer 

transformações indígenas (políticas ou não). Passou-se, além disso, a se produzir 

uma perspectiva sobre o Estado na qual sua apresentação como o “um” ou 

“universal” (como único modo possível de organização da sociedade) é insuficiente, 

incompleta e equivocada. Não estou afirmando, de modo algum, que entre nós o 

Estado alcance sua pretensa “unidade”. Mesmo aqui ele é múltiplo e inúmeras 

etnografias demonstram isso. Porém, os sentidos da multiplicidade com que o 

Estado é lido, experimentado e assumido pelos índios são diferentes dos nossos e 

daqueles do próprio Estado. 

Se com o movimento indígena os índios passaram a se relacionar de 

diferentes modos com o Estado (demandando, lutando, fazendo oposição, 

trabalhando junto) nos partidos políticos e na prefeitura a coisa ganhou ainda outra 

dimensão. Nas décadas de 1980 e 1990 diversos índios da região passaram não 

somente a votar em eleições municipais, estaduais e federais mas também 

passaram a se filiar a partidos e a se candidatar a vereador, prefeito e vice-prefeito, 

assumindo um discurso de que era preciso que os índios ocupassem tantos cargos 

o quanto pudessem, dado se tratar do município mais indígena do Brasil. Foram 

diversas as tentativas de estabelecimento de alianças entre índios de diferentes 

etnias ou povos para a composição de chapas completamente indígenas que 

concorressem nas “eleições para majoritário”, como eles dizem quando se trata de 

concorrer para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Primeiramente, elegeu-se um 



vice-prefeito indígena, que compunha a chapa da primeira prefeitura do Partido dos 

Trabalhadores (PT) eleita em São Gabriel da Cachoeira, no ano de 1996.6  

Em seguida, foram criadas duas instâncias cujos objetivos eram discutir 

política partidária – “direitos e deveres eleitorais”, como eles diziam. Tratou-se da 

Comissão Indígena Suprapartidária (CISP) e Fórum de Debates de Direitos 

Indígenas (FDDI). Em ambas os participantes eram quase todos membros do 

movimento indígena interessados em escolher os candidatos indígenas aos cargos 

de prefeito, vice-prefeito e vereadores, bem como interessados em serem escolhidos 

para tais disputas e cargos. As tentativas (mal sucedidas) de estabelecimento de 

alianças para chapas completamente indígena permearam as eleições de 2000 e 

2004, e revelariam elementos que estão fora da economia deste paper. Foi nas 

eleições de 2008 que os índios compuseram a chapa indígena eleita com uma 

votação expressiva e histórica (nunca antes da história do município a chapa 

vencedora havia sido eleita com tamanha diferença em relação à segunda 

colocada). Foram eleitos como prefeito o índio tariano Pedro Garcia, católico, filiado 

ao PT, ex-presidente da Foirn e como vice-prefeito o índio baniwa André Fernando, 

evangélico, filiado ao PV, ex-vice-presidente da Foirn.7 

A memória coletiva local (bem como a de André e Pedro) narra os tempos da 

campanha como momentos gloriosos, de festa, alegria, motivação e empolgação 

pela aliança. A comemoração pela vitória também foi vivida por muitos como 

momentos felizes. Mas, já no dia seguinte à vitória nas urnas, algumas cismas entre 

os dois eleitos começaram a vir à tona, em um movimento de cisão e oposição entre 

ambos que somente se acirrou ao longo da gestão. Para entender as análises locais 

que foram feitas acerca dessas cisões é preciso, primeiramente, expor quais eram 

algumas das expectativas que se tinha, pelo menos por parte do movimento 

indígena, em relação ao ideal de “prefeitura indígena”. 

																																																													
6	Para	saber	mais	sobre	a	cronologia	das	administrações	na	prefeitura	de	São	Gabriel	da	Cachoeira,	bem	como	
sobre	as	tentativas	de	alianças	indígenas	visando	as	eleições	municipais,	ver	Iubel	(2015).	
7	No	caso	do	prefeito	e	do	vice-prefeito	 indígena	utilizo	aqui	 seus	nomes	verdadeiros,	principalmente	por	se	
tratar	 de	 figuras	 públicas,	 as	 quais,	 se	 já	 eram	 regionalmente	 conhecidas	 por	 conta	 de	 suas	 atuações	 no	
movimento	 indígena,	 alcançaram	 notoriedade	 nacional	 após	 integrarem	 a	 “primeira	 prefeitura	 indígena	 do	
Brasil”.	 Não	 faria	 sentido	 omitir	 ou	 alterar	 seus	 dados,	 já	 que	 uma	 rápida	 busca	 na	 internet,	 por	 exemplo,	
revelaria	 a	 identidades	destas	personagens.	 Em	 relação	aos	demais	 líderes	 indígenas	 citados	neste	 trabalho,	
preferi	omitir	os	verdadeiros	nomes,	dado	que	isso	não	prejudica	o	argumento	do	texto.	As	falas	aqui	utilizadas	
foram	obtidas	em	pesquisas	de	campo	realizadas	entre	os	anos	de	2011	e	2014,	e	o	uso	delas	foi	consentido	
por	 todos	os	 líderes	entrevistados.	Os	 termos	que	aparecem	entre	aspas	ao	 longo	do	 texto	 são	 referentes	a	
expressões	 utilizadas	 localmente,	 por	 indígenas	 e	 não-indígenas,	 em	 referência	 a	 alguns	 dos	 processos	 aqui	
abordados.	



Em um encontro de lideranças indígenas realizado em fevereiro de 2012 o 

então presidente da Foirn disse, retrospectivamente, a respeito da “prefeitura 

indígena”: 

 
(...) era uma coisa diferente: prefeito e vice-prefeito indígenas eleitos. Uma grande 

esperança para nós do movimento indígena, porque essas pessoas vieram do movimento e 

ainda são lideranças. Nós [movimento indígena] nos esforçamos, em janeiro de 2009 

[primeiro mês da gestão], numa grande reunião encima do Plano Diretor e elencamos 

prioridades e levamos ao prefeito para que pudéssemos fazer essa ação conjunta. 

Infelizmente, sem sucesso. Ainda nessa situação, com um ano de gestão da atual 

administração, convidamos ele para uma reunião na Foirn e ele não compareceu. Então, o 

que aconteceu? Nós desistimos! Mas é bom que a luta, nossa bandeira, na educação e não 

saúde, ela prossegue. 

 

 Outro líder, que estava mais próximo a Pedro durante a campanha, pois era 

presidente do Diretório Municipal do PT, foi mais taxativo quanto às expectativas do 

movimento indígena com a eleição de Pedro, especificamente: 

 
Nós construímos o Pedro. Nós! O partido e o movimento indígena. Quem o tornou 

conhecido fui eu e o movimento indígena. Eu fui um dos caras que fez ele ser diretor da 

Foirn, e depois, prefeito. Eu sempre disse pra ele: “Eles estão te apoiando, Pedro, porque 

você está na mesma escola onde eu estou. A nossa luta é uma boa política de saúde, uma 

boa política de educação. Tem que pensar no coletivo. A gente tem que fazer uma gestão 

comprometida com a coletividade. Se for começar uma gestão trabalhando em favor de 

indivíduos, eu caio fora”. Você é de origem simples, sofrido e merece uma mãozinha. 

Lembre sempre que o nosso compromisso era chegar no poder para fazer muita coisa pro 

nosso povo”. 

 

 Essa fala diz respeito, justamente, às expectativas envolvidas em ter um 

prefeito indígena, que era “ter o poder mais próximo da gente”, no sentido de que “o 

direito dos índios saindo da boca de um indígena teria um impacto diferente do que 

de ter um branco falando pelos indígenas”. Mas, além do que se esperaria de 

qualquer prefeito (indígena ou não) em um município como São Gabriel da 

Cachoeira – políticas de saúde e educação, mas também questões de urbanização, 

saneamento, segurança, dentre outras –, esperava-se de um prefeito indígena que 

ele continuasse sendo “'índio” e, a partir dessa condição fundamental, construísse 

uma “prefeitura indígena”. Essa “prefeitura indígena” teria pelos menos dois 



sentidos: i) um prefeito que agisse e pensasse “como índio”, no sentido de não se 

deixar “contaminar” por lógicas externas ou brancas; ii) uma prefeitura que não 

incluísse mais brancos do que índios. O não cumprimento desses dois quesitos fez, 

na opinião de muitos, com que a gestão de Pedro não pudesse ser vista como a 

“prefeitura indígena”.  

E o que se espera de um “político índio”? Nos termos colocados por outro 

líder indígena: 

 
Não custa nada, como prefeito da cidade, dar um pulinho aqui e cumprimentar os parentes. 

Eu tenho um cunhado que foi vereador nos anos noventa. Eu morava na comunidade e ele 

nunca encostou lá pra dizer um bom dia. Eu analiso hoje que a comunidade não espera 

muito de um vereador. Espera que você encoste na comunidade, nem que seja por cinco 

minutos, pra dizer o que você está fazendo e qual é o objetivo da viagem, quais são as 

proposta de trabalho, enfim. É isso que a comunidade espera, que você marque presença. 

Aí, é claro, podem aparecer algumas reivindicações. 

 

Ele se refere ao que se espera de um vereador, mas o mesmo é dito em 

relação ao prefeito. Espera-se que ele atenda pessoalmente os “parentes”, que vá 

até as comunidades, que “tenha uma palavra” mesmo que não atenda as demandas 

apresentadas. Palavras e discursos são sempre esperados de pessoas como 

prefeito, vice-prefeito e vereadores. O que não é banal; afinal, como lembra Clastres, 

“falar é antes de tudo deter o poder de falar” (2003, p. 169). Aliás, o autor afirma que 

palavra e poder estão tão fortemente relacionados e que “o desejo de um se realiza 

na conquista do outro” (2003, p. 169), mesmo que as palavras de um chefe 

ameríndio não precisem ser necessariamente escutadas ou que ninguém preste 

atenção ao discurso do chefe. A máxima clastreana é de que “na obrigação exigida 

ao chefe de ser homem de palavra transparece com efeito toda a filosofia política da 

sociedade primitiva” (2003, p. 171). 

Muitos líderes ressaltam a importância de “chegar bem na comunidade”. 

Cumprir adequadamente com funções básicas da prefeitura, como alimentação 

escolar, realizar obras na cidade e nas comunidades, fazer funcionar a assistência 

social e a saúde, permite a um prefeito “chegar bem na comunidade”, mas não é 

apenas isso que se esperava de um prefeito indígena. Mesmo que ele não 

cumprisse tais quesitos, esperava-se que ele tivesse “coragem” de chegar a uma 

comunidade e explicar a situação, os porquês das coisas funcionarem ou não. Os 



líderes indígenas admitem as dificuldades que qualquer prefeito teria em uma gestão 

no município, mas, estariam dispostos a ser mais condescendentes e 

compreensivos com um prefeito indígena. Ou, como fala um líder indígena: “se o 

Pedro tivesse aceitado a proposta dos parentes de que seria a nossa gestão, a 

gestão indígena. Se ele errasse, todo mundo errava junto”. Mas, outro líder assume 

parte do que pode ter sido um dos equívocos do movimento indígena na escolha do 

Pedro como candidato: 

 
Nós fomos muito infelizes de ter construído o sujeito sem ter conhecido direito ele. Nós 

nunca peneiramos a vida dele. Como ele era. Como se comportava. Ninguém nunca se 

perguntou isso. Depois de tudo acontecido [do fim da gestão], foi-se perceber quem ele era 

na comunidade. Ninguém se preocupou... bem, nós trabalhamos com um objetivo, uma 

meta maior. Uma meta de nós chegarmos um dia com uma voz indígena no Congresso 

Nacional. Esse projeto, ele tem que estar além, acima das questões individuais, ou de 

classes, acima dos filiados indígenas de vários partidos. Tem que ser um interesse regional, 

dos povos indígenas. A ideia era que, depois do Pedro terminar o mandato ele começaria o 

segundo, com a reeleição, e largaria no meio para se candidatar a Deputado Estadual. Mas, 

para os outros municípios terem confiança nele, ele precisava mostrar uma boa 

administração aqui. Eu sempre falei pra ele que ele não estava sozinho. Eu falava assim: 

“Tu vai ser o prefeito, mas na retaguarda, os prefeitos seremos nós. Nós que vamos dizer 

pra ter cuidado com os recursos financeiros, com o patrimônio público, com a estrutura de 

desenvolvimento, estrutura da área urbana. Isso, deixa com a gente. Você viaja aí pra 

captação de recursos. 

 

 Ou seja, a construção de uma “prefeitura indígena” em São Gabriel da 

Cachoeira envolveria idealmente pelo menos dois níveis distintos de expectativa: um 

interno, com as comunidades, no qual se esperava um “prefeito índio”, por assim 

dizer e; outro, externo, no qual, a partir do movimento indígena, esperava-se um dia 

chegar a outras esferas de poder, como o congresso nacional, por exemplo. Pedro, 

porém, expressa as coisas de outro modo: 

 
Eu, na verdade, tinha outro pensamento. Infelizmente as nossas lideranças não 

conseguiram ter uma visão mais clara de como fazer isso. Meu pensamento é que o 

movimento indígena não pode andar distanciado dos outros poderes, mas tem que se 

aproximar, fazer um trabalho não de combate mas de aproximação, de entender um ao 

outro. Fazer um trabalho de parceria pra ter algumas conquistas na educação, na saúde. É 

claro que nós tivemos algumas conquistas, mas hoje eu vejo que deu uma parada. Eu vejo 



que quando eu assumi a prefeitura, todo mundo achava que tudo é nosso que vamos fazer 

como a gente quer. Até hoje as lideranças ainda não entendem que um prefeito eleito está 

de baixo de cinco leis: a constituição brasileira, constituição estadual, lei orgânica do 

município, plano diretor do município e lei de responsabilidade fiscal. Eles queriam que 

nossa atuação fosse igual à do movimento indígena. Que as lideranças poderiam definir o 

que a gente poderia fazer. Infelizmente, eu acredito que a decepção do movimento indígena 

foi isso. De a gente pegar o recurso e não poder repassar pra eles. Muita gente dizia que ter 

um prefeito indígena iria resolver todos os problemas. 

 

 Várias coisas Pedro Garcia não pode atender como prefeito. Mas, mais do 

que isso, ele parece ter ficado entre as expectativas do movimento indígena, das 

comunidades e da máquina partidária. De um lado, houve um afastamento de Pedro 

do movimento indígena. Ele deixou de frequentar as reuniões da Foirn, mas, não 

apenas: disse que, na condição de prefeito, não poderia mais agir como liderança 

indígena, pois agora teria que “governar para todos”. Segundo Pedro, esta foi uma 

das grandes divergências entre ele e André, que “continuou agindo como líder 

indígena”. De outro lado, os gastos de campanha aprofundaram uma espécie de 

dívida de Pedro com o diretório estadual do PT, em Manaus, a qual teria gerado um 

“envolvimento” de Pedro com uma ala petista manauara – no mais, externa a São 

Gabriel da Cachoeira. Este suposto envolvimento tornou-se moeda corrente em 

acusações feitas ao prefeito muito rapidamente, logo no primeiro ano de sua gestão. 

Ao que parece, as acusações nesse sentido surgiram primeiramente no círculo do 

movimento indígena, tendo, em seguida, se espalhado por quase toda São Gabriel 

da Cachoeira. 

Alguns líderes de Iauaretê perceberam logo no início da gestão que Pedro 

estava com o “rabo preso”, chegaram a perguntar qual era o valor da dívida e se 

havia como saldá-la para que Pedro pudesse de fato assumir a prefeitura. Mas, essa 

tentativa de seus “parentes” de Iauaretê não deu em nada. Pedro trouxe gente de 

fora do município para trabalhar na prefeitura (em secretarias e cargos centrais 

como controladoria, departamento jurídico e ouvidoria); ignorou e dispensou 

diversos auxílios e orientações oferecidos por outros membros do PT que não 

estavam ligados ao grupo de Manaus que o apoiava; isolou-se de André e do 

movimento indígena; deixou de circular pelas comunidades. Tudo isso fez com que 

paulatinamente ele fosse perdendo os apoios que tinha, tanto no PT em São Gabriel 

quanto no movimento indígena. Em grande medida porque em ambos os espaços os 



apoios eram sustentados pelas mesmas pessoas. O que permite pensar que para 

além das intersecções, de pessoas e modos de fazer política, existentes entre 

movimento indígena e política partidária em São Gabriel da Cachoeira, há modos 

singulares de lidar com as noções do que seja interno e externo ao mundo indígena. 

Se seguirmos o problema da descontinuidade entre movimento e Estado, 

perceberemos que no fim a maior das cismas pode ser sintetizada pela oposição 

entre índios e brancos, na versão “gente de fora” e “gente de dentro”. A expectativa 

era de uma “gestão indígena”, ou seja, de que a prefeitura, seus órgãos, secretarias 

e principais cargos fossem ocupados e controlados pelos próprios indígenas. Porém, 

mesmo que diversos indígenas e “gente de dentro” atuassem na prefeitura, 

prevalecia a ideia de que o controle não estava nas suas mãos, sequer estavam nas 

mãos do prefeito. Em 2011, terceiro ano da “gestão indígena”, a prefeitura contava 

com 51 funcionários em cargos comissionados; 1374 funcionários contratados; 220 

funcionários efetivos (em setores administrativos) e 378 funcionários efetivos 

(professores e auxiliares de escola). O que perfaz um total de 2023 funcionários, 

contando secretários, o próprio prefeito e o vice-prefeito. Eram nove as secretarias 

municipais. Outros órgãos eram a Controladoria Municipal; a Ouvidoria Municipal e o 

Gabinete do Prefeito. Houve diversas mudanças de secretários ao longo da gestão. 

Mas, durante todo o período em que Pedro esteve à frente da prefeitura, as 

secretarias de Administração, a de Meio Ambiente e Turismo, a de Obras, o Chefe 

do Gabinete do Prefeito, a Ouvidoria e a Controladoria permaneceram ocupadas por 

“gente de fora”. Em novembro de 2011 todos os outros sete secretários ou 

secretárias eram indígenas ou nascidos em São Gabriel da Cachoeira. Dentre estes 

estavam a esposa de Pedro (da etnia Desana, na Secretaria de Ação Social), um 

Tariano de Iauaretê (na Secretaria de Interior), dois Tukano de Iauaretê (na 

Secretaria de Finanças e na Secretaria de Educação) e três não-indígenas nascidos 

ou residentes em São Gabriel há muito tempo. Considerando estes doze cargos, 

quatro estavam sendo dirigidos por indígenas, três por “gente de dentro”, embora 

não-indígenas e cinco por “gente de fora”.  

Num certo sentido, os indígenas eram claramente “aliados” de Pedro: sua 

própria esposa (Tukano) e três vindos de Iauaretê, distrito de origem do próprio 

prefeito. Os de “dentro” eram antigos funcionários da prefeitura, ou, como o então 

Secretário de Saúde, gente que trabalhava nessa área também há muito tempo. Os 

“de fora” vieram de Manaus (embora tenham locais de nascimento diferentes) 



especificamente para trabalhar na gestão de Pedro. Uma fala do então Ouvidor, 

colhida em entrevista também no mês de novembro de 2011, é bastante ilustrativa 

de quem eram essas pessoas que vieram de Manaus e de como chegaram à 

prefeitura: “eu nem sabia o que fazia um Ouvidor. Minha vinda pra cá passou por 

uma decisão política [do PT de Manaus]. Eu tive uma semana pra descobrir o que 

fazia um Ouvidor”. Além de ser “de fora”, o Ouvidor era negro, ligado ao movimento 

negro e religioso da umbanda, uma mistura de características que deu margem a 

inúmeras especulações sobre suas verdadeiras funções na prefeitura, em São 

Gabriel e junto a Pedro, que também vinha sendo acusado de ter se envolvido com 

uma mãe de santo em Manaus. A confirmação de tal envolvimento não está em 

questão. É muito mais a ênfase na religiosidade, permeando a política e como um 

fator de certo modo distintivo entre indígenas e não-indígenas, que interessa e 

revela os caminhos da argumentação local que defendeu a tese de que a gestão 

que era para ser indígena não o foi. 

Esse ponto de vista, de que a prefeitura que era para ser indígena não foi 

intensificou-se ao longo da gestão e depois do fim da mesma. Pedro Garcia não foi 

reintegrado, digamos assim, pelo movimento indígena. Mas, ironicamente, voltou a 

“viver como índio” – ele e sua família vivem, por enquanto, do salário de professora 

de sua esposa e dos trabalhos na roça em dois sítios que a família mantém nas 

proximidades da cidade, além dos peixes que ele costuma pescar pelo menos duas 

vezes por semana. Esquecimento? Desprezo? Desconsideração? Qual a melhor 

palavra para definir o sentimento da população por Pedro após findada a gestão? 

Difícil escolher uma, sobretudo porque nenhuma expressaria a opinião geral nem 

seria definitiva. Transformações podem ocorrer a qualquer momento. Porém, a 

opinião e as atitudes daqueles que durante parte de sua trajetória, enquanto líder no 

movimento indígena e enquanto partidário do PT e político na cidade, completam um 

quadro revelador dos procedimentos de construção de novos tipos de chefe 

indígena, nesse contexto atualizado de contato com brancos, suas lógicas e coisas. 

Tradicionalmente guardava-se o termo de “chefe” para se referir a um “dono 

de maloca”, um “irmão mais velho” (que os outros habitantes da maloca), que por 

conta dessa condição teria a prerrogativa de organizar e coordenar as atividades 

coletivas do grupo que lidera. Mas, somente a prerrogativa não é suficiente para ser 

um chefe ou “dono de maloca”, é preciso cumprir uma série de requisitos, que 

envolvem falas e atitudes, que o conectam profundamente ao seu grupo, o 



verdadeiro responsável pela construção e manutenção de um chefe.8 Conforme 

Clastres (A questão do poder nas sociedades primitivas – 2004, p. 146), nas 

sociedades primitivas – por ele chamadas sociedades contra o Estado – “o poder 

não está separado da sociedade”. Nessas sociedades, um “chefe sem poder” deve 

mostrar “habilidade, talento diplomático para consolidar as redes de aliança que 

garantirão a segurança da comunidade, coragem, disposição guerreira capaz de 

assegurar uma defesa eficaz contra os ataques dos inimigos ou, se possível, a 

vitória em caso de expedição contra eles” (2004, p. 148).  

É o grupo quem cuida para não deixar o gosto do prestígio transformar-se em 

desejo de poder, e, se um chefe começa a desejar demais, ele é abandonado ou 

morto. Mas, afinal, nos cerca de trinta anos que já contam a trajetória política de 

Pedro (no movimento e no partido) relações entre indivíduo e grupo(s), no sentido de 

que ambos se constroem mutuamente, são evidentes (o que não significa que o 

conteúdo dessas relações seja também evidente). Pedro diz que chegou à Prefeitura 

por conta dos apoios e amizades que fez ao longo de sua trajetória. De modo 

semelhante, seus antigos pares no movimento e no PT de São Gabriel da Cachoeira 

também dizem que “construíram o nome de Pedro” e o “fizeram líder”. Mas, 

proferidas por pessoas ou grupos distintos, a mesma fala adquire conotações e 

sentidos diferentes. 

 Quando Pedro assume o cargo de prefeito, assume também, publicamente 

inclusive, que não mais pensa, fala e age pelo movimento indígena ou como 

liderança indígena, parecendo saborear individualmente seu feito, sua façanha e o 

prestígio conquistado. Mas, a ambivalência particular dessa conquista é que, de 

outro lado, ela pode ser vista como captura. Pode-se aventar que Pedro tenha sido 

capturado pelo Estado, e também pelo tal “grupo do PT de Manaus” – ambos 

“inimigos” da população indígena de São Gabriel da Cachoeira, para a qual se 

esperava que um prefeito indígena governasse. E, segundo Clastres, um “guerreiro 

capturado não mais pertence à tribo, está definitivamente excluído da comunidade, 

que apenas espera ter notícia de sua morte para vinga-la em seguida” (2004, p. 

304). Quando vencido ou capturado um guerreiro... 

 

																																																													
8	A	maloca	aparece	como	tema	mais	ou	menos	central	em	uma	série	de	trabalhos	etnográficos	desenvolvidos	
no	 alto	 rio	 Negro,	 à	 título	 de	 curiosidade	 cito	 aqueles	 no	 qual	 ela	 assume	 certo	 protagonismo:	 Reichel-
Dolmatoff	(1971);	Goldman	(1963);	C.	Hugh-Jones	(1979;	S.	Hugh-Jones	(1979;	1995);	Cayón	(2013).	



... cessa por isso mesmo de existir socialmente aos olhos dos seus: doravante, vagueia, 

nômade ambíguo, entre a vida e a morte, mesmo se esta não lhe é dada (é o caso das 

tribos do Chaco, em que os prisioneiros raramente são executados). Não há alternativa para 

o guerreiro: a morte é a única saída. Tarefa infinita, eu dizia, a dele: o que aqui se verifica, 

em suma, é que o guerreiro nunca é um guerreiro a não ser no infinito de sua tarefa, 

quando, ao realizar a façanha suprema, conquista, com a glória absoluta, a morte. O 

guerreiro é, em seu ser, ser-para-a-morte. (Clastres, 2004, p. 304) 

 

 Nesse sentido e segundo o argumento de Clastres para o guerreiro só há 

uma certeza: o infortúnio. Mas, talvez nem tudo esteja perdido: é um infortúnio 

individual necessário para que a própria sociedade continue existindo enquanto tal, 

sem um órgão separado de poder, sem divisão. O infortúnio do guerreiro selvagem 

é, segundo ele, um mecanismo de defesa da sociedade primitiva, a qual é tanto 

“sociedade-para-a-guerra” quanto “sociedade-contra-o-guerreiro”.  

André, por sua vez, nunca deixou de se identificar como líder do movimento 

indígena, mesmo quando assumiu o cargo de vice-prefeito de São Gabriel da 

Cachoeira. Este foi inclusive um dos pontos da discórdia entre ele e Pedro. O fato de 

não abandonar seu pertencimento ao movimento, sua condição de líder e, portanto, 

de “guerreiro” fez de sua relação com o Estado algo bastante distinta da relação 

estabelecida por Pedro. Diferentemente deste, André não parece ter sido capturado 

pelo Estado. De certo modo, André incorporou o princípio da “sociedade-contra-o-

Estado”, ao buscar exercer alguma forma de controle sobre Pedro, tentando lembra-

lo, a todo momento, que este não deveria governar sozinho, o que André expressa 

nos seguintes termos: 

 
Às vezes as pessoas confundem tudo. Tipo, ele é eleito, é presidente e acha que pode tudo. 

Não é assim que funciona no sistema indígena. Não funciona assim. Só que se levar desse 

jeito, é uma prática que não é nossa. No meu caso, eu consulto os velhos o tempo inteiro. 

Eles se sentem participantes e eu sou apenas representante. Eu não mando. 

 

É claro que o próprio Estado contém em si estruturas que agem contra ele 

próprio, que poderiam ser chamadas de anti-estatais, mas não contra-estatais. A 

Foirn, por exemplo, é, em alguma medida, uma estrutura “estatal” (por conta dos 

métodos e procedimentos empregados, e porque muitas vezes estabelece parcerias 

com agências estatais), “anti-estatal” (já que possui uma atitude e um pensamento 



crítico ao Estado), e “contra-estatal” (porque, enquanto federação indígena, tenta 

impedir que um chefe se configure como detentor e acumulador de poder coercitivo). 

Assim, pode-se dizer que os líderes do movimento indígena do alto rio Negro 

desejavam ocupar o Estado, mas, de um modo não-estatal, digamos. Pedro, porém, 

na opinião de muitos, parecia desejar algo mais. André expressou da seguinte forma 

o desejo e o erro de Pedro: 

 
Aline: Ele se sentiu muito poderoso. Por isso acabou? 

André: Exatamente. Agora você entendeu. 

Aline: E ele queria isso... 

André: Parece que desejava isso. 
 

 Em uma filosofia política ameríndia, poder (demais) é perigoso (demais) 

(Perrone-Moisés, 2011). Robert Lowie (1948) já assinalava, a respeito do titular chief 

aborígene, que ele era fundamentalmente um “pacificador”, “modelo de 

generosidade”, além de alguém que possuía o “dom da oratória”. Beatriz Perrone-

Moisés, ressoando Lowie e também Clastres, sublinha que um “bom chefe” 

ameríndio é justamente aquele que fala bem, sabe acalmar qualquer briga que 

ocorra na sua aldeia e dá tudo o que lhe pedirem. Segundo essa concepção, a briga 

entre Pedro e André poderia afastar ambos de qualquer identificação possível com o 

que se esperaria de um “bom chefe”. Vimos, no entanto, que muitas vezes André 

não estava exatamente à frente nas brigas promovidas. O embate não era direto, 

como no caso em que uma professora solicitou à Câmara de Vereadores que fosse 

instaurada uma Comissão Processante para investigar irregularidades cometidas por 

Pedro na prefeitura. Além disso, segundo os três requisitos de um “bom chefe” 

ameríndio, André continuava “generoso”. A generosidade esperada tem uma direção 

clara, que é a “sociedade indígena” (um grupo, etnia, associação, comunidade, etc.). 

Poder-se-ia até mesmo dizer, esticando o argumento, que Pedro foi generoso, 

porém, com os inimigos (o próprio Estado e o PT de Manaus), mas não com os 

aliados do movimento indígena, os quais, segundo André, Pedro passou a não mais 

ver como aliados: 

 
Diretamente, não teve participação do movimento. Mas, todos eram do movimento. Isso é 

que gerou o problema depois na cabeça do nosso prefeito. Porque ele dizia: “o movimento 

indígena não teve participação nenhuma, não decidiu nada. Isso foi nosso mérito. Não tem 



nada a ver com o movimento indígena”. Ele falava isso logo depois. Por isso que separou 

assim. Aí brigamos porque eu nunca falei isso. Eu nunca fui indicado pelo movimento 

indígena para participar de qualquer coisa. O que eu conquistar pessoalmente, eu vou usar 

em benefício do meu povo. Esse é o meu jeito de trabalhar: podem não me indicar, mas eu 

trabalho. (André) 

 

 Vê-se que a questão é delicada. André também ressalta que não foi indicado 

pelo movimento indígena. A articulação se deu via partidos e não necessariamente 

pelas vias do movimento indígena. Mas, parte dos integrantes dos partidos em São 

Gabriel da Cachoeira são também lideranças no movimento indígena, espaço de 

uma política diferente da praticada nos partidos e no Estado, onde a ideia de 

“controle” e “fiscalização” recebe um sentido distinto ao que é dado a essas 

categorias na prefeitura, por exemplo. A questão é que o próprio Estado detém os 

meios de controle. Pedro sabe muito bem disso, pois é ele quem responde 

judicialmente até hoje por irregularidades em prestações de contas e uso indevido 

de algumas verbas repassadas à prefeitura. Uma prefeitura, para ser indígena, 

implicaria em que os meios de controle estivessem nas mãos dos próprios 

indígenas, pois, com as transformações políticas ocorridas no mundo indígena, 

outras posições (além da de chefe) passaram a também representar prestígio, no 

sentido exposto por Perrone-Moisés: 

 
A filosofia da chefia ameríndia, com seus “chefes sem poder” e seus chefes de guerra – 

agora outra guerra, com certeza, de palavras, como dizem os Mebengokre – continua 

apresentando desafios à nossa imaginação política. Na medida em que as relações cada 

vez mais estreitas com o Estado brasileiro vão sendo travadas por grupos ameríndios, 

sobretudo após a Constituição de 1988, que os reconhece como sujeitos de direito, surgem 

novas fontes de prestígio e formas de autoridade. São professores, agentes de saúde, 

funcionários, geralmente adultos, que muitas vezes constituem “lideranças” em oposição 

aos velhos “chefes sem poder” de quem falava Lowie e Clastres. São também múltiplas 

organizações indígenas, cujas constituição e operação colocam outras tantas questões. 

Como as confederações registradas nas fontes históricas, novas formações e movimento 

políticos ameríndios não podem ser compreendidos senão a partir de sua própria filosofia 

política. Que mal conhecemos. (2011, p. 816-7) 

 

 Por isso, cabe a uma “nova antropologia política”, segundo a autora, buscar 

os termos ameríndios da política. Entender o que aconteceu com Pedro e André 



quando assumiram a prefeitura de São Gabriel da Cachoeira também exige uma 

análise pautada nos próprios termos ameríndios. O recurso a termos enraizados 

apenas “numa ontologia política gerada no século XVII” (Carneiro da Cunha, 2009, 

p. 338) é insuficiente. Tarefa complicada, já que recentemente e por conta das 

transformações operadas no e pelo mundo indígena, os índios passaram a 

manipular discursos, procedimentos e instrumentos prontamente identificados com o 

que se poderia chamar “tradição política ocidental”. Termos como burocracia, 

democracia, representatividade, licitação, corrupção, Estado, partidos políticos, atas, 

ofícios, etc., passaram a fazer parte não apenas do vocabulário local no alto rio 

Negro, mas também de práticas cotidianas nas quais tomam parte muitos dos 

habitantes indígenas da região. Embora, eles tentem, de algum modo, distinguir 

processos indígenas e não indígenas de trabalhar e de fazer política. O que fazem 

tentando valorizar o modo indígena. André fala que “uma coisa é você trabalhar o 

processo indígena, outra é o indígena já contaminado com essas técnicas [de 

sacanagem], que não pensa no bem coletivo da sociedade”. Ou seja, os próprios 

indígenas dão a entender que, em se tratando de política, os modos de fazer dos 

brancos e dos índios são distintos, mas não incomunicáveis. E mais, que essa 

comunicação pode se dar em direções opostas: índios podem “ganhar” aprendendo 

a operar a máquina estatal, por exemplo, mas também podem ser “contaminados” 

pelas “técnicas” utilizadas na política dos brancos (André estava se referindo na 

conversa acima ao contexto das campanhas eleitorais). Isso nos remete, 

novamente, à ambivalência da relação entre indígenas e Estado.  

Talvez a diferença crucial entre movimento indígena, onde uma “filosofia 

política ameríndia” é mais forte, e os partidos políticos, é o peso conferido às 

imagens do múltiplo e do um; além de perspectivas diferentes do que seja poder, 

temas que extrapolam os limites deste paper. Por ora, se foi exposto o que se 

sucedeu a Pedro quando concluída a gestão, falta refletir sobre qual tem sido o 

destino de André. 

 De algum modo, André continua trilhando uma trajetória na qual movimento 

indígena e Estado ainda se “comunicam”. Em 2012, assim como Pedro, André 

também se candidatou a prefeito, em um contexto bastante diferente daquele de 

2008. Ele lembra que na campanha com o Pedro “muita gente se envolveu e 

ajudou”, “tinha várias pessoas nas instituições que liberavam combustível pra gente 

viajar”, por exemplo. Em 2012, porém, todos os recursos vinham de seu salário de 



vice-prefeito e da ajuda de uma irmã. Mesmo sabendo não contar com recursos 

financeiros suficientes para arcar com a campanha, período no qual viajou apenas 

uma vez para o interior, candidatou-se com intenção mais de “criar um debate para 

reflexão” do que necessariamente ganhar. André considera que o ponto positivo das 

eleições de 2012 foi o fato “dos indígenas terem criado muitas alternativas”. Eram 

três os candidatos indígenas a “serem julgados” (nos termos de André) pela 

população: Pedro Garcia, André Baniwa e Geraldo Veloso (Tukano de Iauaretê). 

 No entanto, não foi somente a escassez de recursos, segundo André, que 

dificultou uma possível vitória. Segundo ele, os três candidatos brancos que ficaram 

mais bem colocados nas eleições ocorridas em 2011 oficializaram suas candidaturas 

nos últimos minutos do prazo estipulado. Em suas palavras: “se esses três não 

tivessem conseguido registrar suas candidaturas, a disputa forte se daria entre os 

próprios índios e, novamente, a cidade teria um prefeito indígena”. Mas, as 

“articulações dos brancos na cidade” deixaram claro que “eles não queriam mais um 

índio prefeito. Da justiça às oposições não-indígenas.  

 André ficou em sexto lugar nas eleições de 2012, com 1.134 votos. Após 

esses processos, viajou para sua região, no Içana e voltou de lá ocupando um novo 

posto na OIBI (Organização Indígena da Bacia do Içana), sem salário, mas com 

“prestígio”. Pelo menos, é assim que ele via a possibilidade de continuidade da sua 

atuação no movimento indígena, comparativamente ao que aconteceu com Pedro, 

que teria “caído em total descrédito” e que “nem passa mais em frente à Foirn”. 

Depois disso, não demorou muito para que André aceitasse um convite para ser 

Assessor da Coordenação da Funai de São Gabriel. Desde meados de 2013 André 

atua então em um cargo comissionado na Funai, não deixando de atuar no 

movimento indígena, ele continua buscando fazer uma espécie de ponte entre 

movimento e Estado. No entanto, uma coisa não muda, segundo ele, da prefeitura 

para a Funai: as “dificuldades burocráticas para a efetivação de diversos projetos”. 

André considera que não “é que os índios sejam incapazes ou não saibam como 

funciona o Estado, mas aqui é tudo muito difícil, até para quem não é índio”.  

A “filosofia política ameríndia”, ou pelo menos a rionegrina, tenta, em alguma 

medida, “transformar” e “recriar” o Estado. Se há limites para a “criatividade” 

indígena no Estado, não há, porém, limites para a leitura que eles fazem deste. Com 

espaço para ambivalências, fazem uma leitura muito mais complexa que a nossa 

(ocidental, branca), que tende a adotar a própria perspectiva unificadora que o 



Estado constrói a respeito de si mesmo. E é, a meu ver, essa leitura “múltipla” do 

Estado que faz com que os índios persistam em tentativas de ocupação. Talvez eles 

não tenham percebido que mais importante do que o fato de o Estado ser 

ambivalente, às vezes até mesmo incongruente, é sua força “unificadora”, de se 

apresentar como um ente soberano, uno, espaço de poder separado da sociedade 

que poda toda e qualquer criatividade ou movimento diferente de um script já escrito. 

Para eles, o Estado não tem um roteiro pré-definido. De outro modo, se os índios 

querem o Estado, eles querem um Estado – para os brancos, e até agora – 

inexistente. Um que seria ele próprio múltiplo e talvez repleto, do nosso ponto de 

vista, de contradições (um Estado-contra-o Estado?).  
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