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PREFÁCIO





Vinte e cinco anos atrás, tive a felicidade de ver meu orientando Márcio 
Meira defender sua dissertação de mestrado, com o título “O tempo dos pa-
trões”, sobre o sistema de extrativismo da piaçaba entre os índios Werekena 
do rio Xié no alto rio Negro. Nela, Márcio versava sobre a etno-história dos 
Werekena e o impacto na sua sociedade e cultura de seu envolvimento em 
um modo de produção econômico regional. O próprio título da dissertação 
apontava a direção em que levava a análise, ou seja, um “tempo” determinado 
pelos patrões. Um tempo em que os indígenas não eram donos das suas vidas, 
porque tiveram que reconstruir seus ciclos de vida para se conformarem às de-
mandas determinadas pelo mercado. O tempo não era deles: era dos patrões. 
Um tempo de muito sofrimento, de idas e vindas constantes ao mato em busca 
dos produtos que alimentavam um sistema capitalista que nem usava toda a 
produção que os indígenas entregavam. Um sistema que exigia que os indíge-
nas entregassem muitas vezes mais do que o valor real dos produtos industria-
lizados que compravam pelo sistema de crédito conhecido como “aviamento”. 
A impressão que este sistema dava era de roubo e escravidão, com toda a 
violência e a brutalidade características destes. Eu mesmo o vi em operação 
quando trabalhava entre os índios Baniwa do rio Aiary nos anos 1970 e pre-
senciei os comerciantes levando para o mercado centenas de dúzias de urutu 
(cestos indígenas), para os quais pagavam uma miséria aos índios artesãos.

A impressão da semelhança com a escravidão não estava longe da ver-
dade. A exploração da mão de obra indígena tem sido um fato histórico na 
região do rio Negro desde o século XVII, quando os portugueses começa-
ram a estabelecer ali a sua presença. Vários pesquisadores têm demonstrado, 
através de pesquisas cuidadosas nos arquivos e com os relatos indígenas, o 
quanto os povos indígenas do rio Negro foram impactados desde o início da 
colonização. Muitas populações, se não foram extintas devido às epidemias 
que as assolavam, foram assimiladas forçosamente ao sistema que veio a ser 
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conhecido como aviamento. Foi a única maneira de sobreviver e, em alguns 
casos, de se darem bem na vida. Esse sistema persistiu até o final do século 
XX, aproximadamente três séculos inteiros.

A tese de doutorado de Márcio, ora transformada em livro, documenta 
a tenacidade do sistema de aviamento no Noroeste Amazônico, particular-
mente no alto rio Negro. Em seus capítulos, ele apresenta uma análise con-
tundente, baseada em pesquisas rigorosas nos arquivos e no campo, de como 
esse sistema foi constituído e foi se transformando através do tempo. 

A cadeia desse sistema remonta à primeira metade do século XVIII, 
quando os portugueses conseguiram retirar o poder dos povos Manao sobre 
o comércio de escravos indígenas com os holandeses. O poder dos Manao 
provavelmente foi baseado na forte hierarquia estabelecida pelas tradições 
aruak, as quais determinavam que certos grupos servissem outros grupos 
considerados “donos”, “chefes”, “mestres”, ou algo parecido. Os holandeses 
perceberam que podiam obter os grupos “servos” em troca de mercadorias 
consideradas altamente valiosas pelos indígenas – machados de ferro e facas, 
por exemplo, que facilitavam imensamente suas vidas. Desde muito tempo 
atrás também, os Manao faziam parte de redes de comércio que se estendiam 
desde o alto rio Negro até o Solimões, e ao norte até as cabeceiras do rio 
Branco. Uma vez que os Manao foram derrotados, junto com os Mayapena, 
o campo do alto rio Negro ficou aberto à exploração pelos comerciantes de 
escravos. As tropas oficiais de resgate e os comerciantes particulares, às vezes 
trabalhando juntos, às vezes não, negociavam diretamente com as lideranças 
de numerosos povos no alto rio Negro para obter escravos, criando o que um 
observador chamou um “verdadeiro caldeirão do caos e dos temperamentos”.

Deste caos foram geradas outras novas cadeias de comércio que perdu-
ravam geração após geração, enquanto os indígenas buscavam se adaptar na 
medida do possível à presença constante desse sistema. Suas estratégias incluí-
ram refúgio em áreas inacessíveis, além das cachoeiras; a resistência armada que 
caracterizou a história do rio Negro por uma boa parte da segunda metade do 
século XVIII; as deserções e rebeliões, inclusive de caráter religioso, de vários 
povos do rio Uaupés e Içana nos séculos XVIII e XIX; e a formação de confe-
derações multiétnicas entre os povos do médio e alto rio Negro desde o século 
XVIII até os dias de hoje. O sistema de aviamento, porém, continuava, pois mui-
tos sobreviventes das guerras e dos descimentos se assimilavam a ele. O mesmo 
modelo persistia até o século XX, podendo ser visto na exploração do garimpo 
no médio e alto rio Negro nos anos 1980 com a mesma brutalidade e violência. 
O antepassado distante deste foi o tráfico realizado pelas tropas de resgate e os 
comerciantes particulares. 
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A leitura desta obra não é fácil; exige de fato certa paciência porque 
se trata da violência e do terror, os mesmos que se encontram em obras 
clássicas como Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem, de Michael 
Taussig (Paz e Terra, 1993). Diria que Márcio Meira faz para a história dos 
povos indígenas do médio e alto rio Negro o que Taussig fez para a região 
do rio Putumayo. As atrocidades e a cultura de violência foram as mesmas; 
o sofrimento e o terror foram os mesmos. As evidências podem ser ouvi-
das não somente nas histórias orais dos mais velhos que sobreviveram para 
contar, mas também lidas nos relatos de naturalistas como A. R. Wallace e 
Richard Spruce, no século XIX, e outros viajantes e antropólogos no século 
XX. Alguns destes relatos são bem conhecidos, como o do tal “Manduca” de 
Albuquerque, durante a época de exploração de balata no alto rio Negro no 
início do século XX. A esses relatos, Meira junta os de sua pesquisa sobre a 
violência de extração no rio Padauiri.

Acho extremamente apropriado que este livro seja dedicado à memória 
de uma mulher indígena chamada Izabel Garcia, vítima da crueldade de um 
espanhol dono de um barracão na época de balata no rio Negro. A história 
de como ela foi surrada até a morte pelo patrão é uma entre inúmeras que 
poderiam ser contadas desde que o sistema que gerou tanta crueldade foi 
implantado no rio Negro. É uma história, na frase memorável de Osvaldo 
Orico citada pelo autor, de como “as possibilidades do lucro dementaram os 
homens até o extravio da consciência”.

Diante de tantas atrocidades, a memória indígena buscava recursos para 
representar ou apagar a dor de tanto sofrimento. Há diversas narrativas mi-
tológicas contadas pelos indígenas sobre figuras que simbolizam o patrão. O 
Piaimã, por exemplo, contado pelos povos do rio Branco na famosa história 
de Macunaíma, era canibal, uma “alegoria”, diz Meira, “do patrão violento 
que havia roubado o tesouro do herói, a muiraquitã”. Ou, entre os Baniwa, 
o próprio Yurupary tem a cara do Homem Branco, símbolo da alteridade e 
da violência, o “patrão que nos manda trabalhar”, como diziam para mim 
nos anos 1970. A experiência histórica fez com que as relações interétnicas se 
assimilassem à narrativa da figura temida – mas, ao mesmo tempo, desejada – 
que dá surra nas pessoas, passando por ritos de passagem. Nessa narrativa, as 
pessoas somente conseguem se livrar do Yurupary quando terminam a inicia-
ção, após um longo período de sofrimento e jejum. Metáfora para a história? 
Talvez. Com certeza, o movimento político de hoje tem conseguido reverter 
as relações de dominação e subordinação que caracterizam os três séculos do 
sistema de aviamento.

É com muita satisfação que apresento o leitor a este livro. Tem sido 
uma honra manter a amizade com o autor durante todo este tempo. Depois 
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de uma longa carreira política, inclusive com uma notável atuação na Presi-
dência da Funai – sem dúvida o presidente que mais fez para mudar a his-
tória do alto rio Negro –, Márcio completou o doutorado no ano passado, e 
assim iniciou, esperamos, uma longa trajetória de produção intelectual sobre 
o Amazonas.
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