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INTRODUÇÃO



Queria ser o primeiro branco a fazer contato com os Maku da zara-

batana, os últimos índios em total isolamento na região do rio Ne-

gro. Sendo assim, comprei um bote motorizado e entrei no Marié. 

Mas logo percebi que seria uma tolice viajar sozinho naquele vasto 

trecho de floresta. Então, parei na última aldeia Tukano e perguntei 

aos habitantes se algum deles se dispunha a me acompanhar até as 

cabeceiras mediante um pagamento razoável.

Um homem branco saiu de uma palhoça e afirmou que nenhum dos 

habitantes podia me acompanhar, uma vez que todos lhe deviam traba-

lho. Na verdade, trata-se de uma forma disfarçada de escravidão. Co-

merciantes brancos como aquele costumam oferecer cachaça, remédios 

e outras mercadorias aos índios em troca de látex, cipós, peles de onça, 

peixes raros e outros produtos da floresta. Uma vez que os índios não 

entendem o valor monetário das coisas, os comerciantes os enganam 

o tempo todo, dizendo que eles não produzem o suficiente para saldar 

as dívidas. E se eles reagem, os comerciantes cortam o suprimento de 

cachaça e remédios. Os índios quase sempre se rendem.

Diante da negativa, eu insisti, dizendo não poder viajar sozinho às 

nascentes do Marié. O comerciante retrucou impassível: “Você me 

paga a dívida de um desses caboclos, e ele fica sendo seu”.

“Mas qual?”, eu perguntei perplexo.

“A escolha é sua, companheiro”, disse o comerciante com um sorri-

so malévolo. Tive a impressão de que ele debochava do meu emba-

raço moral por ter de comprar um ser humano.

Fazia muito calor. Pulei n’água, em frente ao porto da aldeia, mas 

esqueci de tirar os óculos. Eles foram ao fundo. Quando emergi, 

praguejando tê-los perdido, os índios que estavam por perto mergu-

lharam. Escolhi o índio que achou meus óculos.

“Cem dólares”, disse o comerciante.

Eu paguei. E, agora, lá estava ele comigo, nos confins de um trecho 

de floresta que nunca visitaria se eu não lhe tivesse pago a dívida. 

O curioso é que se obstinava numa postura servil, apesar de eu ter 

dito várias vezes que não me devia nada e que seria pago pelos ser-

viços que me prestava. Enquanto a chuva caía sobre o nosso abrigo 

na orla do pântano, eu me perguntava por que ele ainda mantinha 

aquela atitude. Talvez eu devesse lhe dar a chance de me pagar com 

algo para ele mais valioso do que o simples trabalho braçal. O que 

poderia ser?15

15 Pozzobon (2002, p. 45-46).



O TEMA E O PROBLEMA

O tema deste livro é a constituição e a persistência do aviamento no 
Noroeste Amazônico, território de fronteiras étnicas, coloniais e nacionais 
localizado no norte da América do Sul. O aviamento é um modelo socioeco-
nômico que implica a formação de uma cadeia de escambo a crédito entre, 
de um lado, comerciantes/patrões e, de outro, produtores/fregueses, ambos 
situados – como elos de uma corrente – entre dois polos sociopolíticos hierár-
quicos marcados por relações assimétricas de dominação e dependência em 
função de uma dívida estabelecida, e nunca paga, entre o freguês e o patrão. 
Tal sistema estabeleceu-se historicamente, e de forma ampla, na Amazônia 
como um todo. No caso do Noroeste Amazônico, ele se fundou principal-
mente nas relações entre patrões brancos e fregueses indígenas. A hipótese 
que aqui levanto é a de que, nessa região, esse tipo de economia baseada na 
dívida, cujo ápice se deu durante o chamado ciclo da borracha, entre 1850 e 
1920, se estruturou ao longo dos séculos XVII e XVIII e continuou depois da 
crise gomífera. Trato, portanto, da tenacidade histórica do aviamento, cuja 
análise me conduziu necessariamente à abordagem dos últimos quatro sécu-
los do processo colonial nesse território tradicionalmente indígena. O pano-
rama etnográfico do Noroeste Amazônico apresenta atualmente um mosaico 
de povos pertencentes às famílias linguísticas Tukano, Aruak e Maku. Nas 
páginas a seguir, procuro explicitar, juntando história e memória, o caráter 
estrutural desse modelo e como ele persistiu até os dias atuais, indicando al-
guns exemplos dessa longa permanência.

A gênese do aviamento se deu no contexto de inserção da vasta região 
equatorial da América do Sul, conhecida como Amazônia, no comércio atlân-
tico. Essa forma de escambo garantia o fornecimento de escravos indígenas 
para os nascentes mercados de Belém e São Luís, como também das chamadas 
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drogas do sertão, destinadas à Europa. Em fluxo inverso, mercadorias e pro-
dutos diversos, de origem europeia e colonial, penetraram crescentemente os 
sertões mais distantes, nos territórios indígenas. A partir de 1640, a alta den-
sidade demográfica e o fácil acesso pelos caminhos fluviais tornaram o vale 
do rio Negro uma das regiões mais cobiçadas pelos colonizadores em busca 
de especiarias e de mão de obra. A marca indelével e permanente do colonia-
lismo se dava pelo variado uso do trabalho compulsório dos nativos. Inicial-
mente, milhares de indígenas dessa região foram vítimas de epidemias e da 
escravidão, e muitos dos que sobreviveram atuaram nas margens do regime 
de violências implantado no estado do Maranhão e Grão-Pará, como também 
nas frentes coloniais espanhola e holandesa pelos rios Orinoco e Essequibo.

Por outro lado, os povos indígenas do Noroeste Amazônico consti-
tuíram historicamente um complexo sistema social, cuja dinâmica variável 
e fluida existe desde pelo menos 3.000 anos antes do presente e caracte-
riza a realidade contemporânea da região, mesmo após ter sido contínua 
e violentamente confrontado com a colonização de matriz europeia. Este 
sistema conta, inclusive, com uma antiga e extensa rede indígena de trocas 
comerciais, fundada em bases distintas do aviamento. Na origem dessa rede, 
a “dívida” entre as partes em jogo não significaria um vínculo de domina-
ção e controle de um “patrão” sobre um “freguês”, em torno do pagamento 
de débitos em produtos destinados a um mercado consumidor “externo”, 
como ficou caracterizado pelo processo colonial. Essas dívidas se vincula-
riam mais a uma economia de dádivas recíprocas e prescritivas, de objetos e 
conhecimentos valorados ritualmente e eventualmente alcançados por pro-
cedimentos xamânicos, entre indivíduos, clãs, fratrias, coletivos políticos e 
sociais maiores, como também destes com outros “seres” não humanos que 
compõem seus mundos cosmológicos.16

Neste livro, não pretendo analisar este modelo indígena de trocas, mas ar-
gumento que sua existência favoreceu, através da contínua penetração de mer-
cadorias europeias nos territórios indígenas, a infiltração do aviamento, esse 
tipo exógeno e duradouro de economia baseada na dívida, de caráter domina-
dor e muitas vezes violento, inclusive envolvendo chefes e negociantes indíge-
nas. Ou seja, foi no decorrer do longo processo de confronto do projeto colo-
nial europeu com o sistema indígena que o regime de aviamento foi plasmado.

Com o processo colonial, entretanto, as “dívidas” implicadas nas trocas 
entre o mundo dos brancos e o mundo indígena estabeleceram vínculos e sen-
tidos específicos no interior do chamado “macrossistema político indígena”. 
Acompanho aqui a importante e sugestiva análise feita por Stephen Hugh-

16 Andrello (2017), Arhem (1993), Cayón (2013).
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-Jones sobre a perspectiva dos povos Tukano do Piraparaná, na Colômbia. O 
antropólogo destaca como se deu e o quanto tem sido significativo o papel 
ativo dos indígenas na “adaptação”, nos seus próprios termos, do sistema 
comercial que chegava com os colonialistas:

Na prática e em nível local, há uma continuidade ou “ade-
quação” entre as instituições capitalistas e as práticas de 
intercâmbio indígenas. Como este “ajuste” funciona na 
prática depende de fatores como o diferencial de poder 
entre os indivíduos e grupos envolvidos, e a natureza e 
intensidade do contato entre eles, e pode variar da escra-
vidão predatória, através da exploração parasitária, até 
algo mais próximo a uma forma de simbiose. Mesmo sob 
as condições grosseiramente exploradoras da subordina-
ção da dívida [aviamento], em que os comerciantes bran-
cos usam bens manufaturados adiantados a crédito para 
enredar os indígenas em uma espiral infinita de dívidas, 
é importante olhar para a situação por todos os lados.17

Depois de plasmado no período colonial, o aviamento consolidou-se 
no início do século XIX em toda a Amazônia, e em particular no Noroeste 
Amazônico, que se transfigura então na tríplice fronteira dos estados nacio-
nais que emergiram do processo colonial: o Brasil, a Venezuela e a Colômbia. 
No extenso percurso transcorrido entre 1798, ano da publicação da Carta 
Régia que aboliu o regime do Diretório dos Índios, e 1950, passada a Segunda 
Guerra Mundial, a economia da dívida, com contornos geralmente violentos, 
se infiltrou e se enraizou fortemente na região. Considero que foi nesse “lon-
go século XIX” que as águas desse sistema, correntes e perenes como as dos 
próprios rios da região, ganharam volume, profundidade e constância.

Em artigo sobre a história indígena do Noroeste Amazônico, o antropó-
logo Geraldo Andrello, em diálogo com a obra de Michael Taussig, de 1993, 
sobre a região do Putumayo, já anotava esta permanência que pretendo abor-
dar de forma mais amiudada nas páginas que seguem:

Assim, talvez seja possível pensar o ciclo da borracha no 
alto rio Negro como um capítulo, certamente trágico, de 
um outro ciclo muito mais longo: o ciclo da civilização, 
ao longo do qual, parafraseando o que disse Michael 

17 Hugh-Jones, S. (1992, p. 44).



A persistência do aviamento44

Taussig a respeito das atrocidades que foram cometidas 
no rio Putumayo à mesma época, “o débito e não a mer-
cadoria é que é transformado em fetiche”, pois o que tor-
nava um homem um homem era a sua dívida.18

Essa perspectiva analítica do sistema de aviamento como longevo e es-
truturante está fincada na noção acentuada pelo historiador Fernand Brau-
del, pela qual tal sistema seria uma realidade de tempo longo, ou, em suas 
palavras, caminharia “sobre as estradas tranquilas e monótonas da longa 
duração”.19 Inspirado pelo pensamento de Lévi-Strauss, Braudel assinala a 
importância da “longue durée” a partir da noção de estrutura:

Para nós, historiadores, uma estrutura é, sem dúvida, ar-
ticulação, arquitetura, porém, mais ainda, uma realidade 
que o tempo utiliza mal e veicula mui longamente. Certas 
estruturas, por viverem muito tempo, tornam-se elemen-
tos estáveis de uma infinidade de gerações: atravancam a 
história, incomodam-na, portanto comandam-lhe o escoa-
mento […]. A dificuldade, por um paradoxo só aparente, é 
discernir a longa duração no domínio onde a pesquisa his-
tórica acaba de obter seus inegáveis sucessos: o domínio 
econômico. Ciclos, interciclos, crises estruturais ocultam 
aqui as regularidades, as permanências de sistemas, alguns 
disseram de civilizações – isto é, velhos hábitos de pensar 
e de agir, quadros resistentes, duros de morrer, por vezes 
contra toda lógica.20

Adotando essa noção, enfatizo neste livro que o aviamento não pode ser 
encarado apenas como fenômeno relevante de um certo “período” ou “ciclo” 
da história do processo colonial e pós-colonial do Noroeste Amazônico. Ao 
contrário, como estrutura de longa duração, ele se “imprimiu” de forma per-
sistente – “duro de morrer” – nas relações sociais dos povos indígenas e dos 
agentes do colonialismo.

Exemplifico esse fenômeno com alguns casos que testemunhei nos anos 
1990 e sobretudo com uma descrição etnográfica desse sistema, partindo do 
processo de trabalho extrativista da piaçaba tal como era realizado nas flo-
restas e localidades do rio Xié no final do século XX. Pelo relato de minha 

18 Andrello (2010, p. 131).
19 Braudel ([1969] 1978, p. 69).
20 Id. ibid., p. 41-78.
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primeira pesquisa de campo com os Werekena, Baniwa e Baré, desenho o 
contexto social do alto rio Negro e Xié em 1990. Discorro também sobre 
a história indígena desse trecho, focando nas relações entre indígenas e co-
merciantes. Busco demonstrar como o aviamento em torno da exploração 
da piaçaba, iniciado ainda no século XVIII, estava “impresso” nas relações 
sociais, econômicas e culturais entre indígenas e não indígenas nos anos 1990.

Desde a sua formação, o sistema de aviamento, além de constituir uma 
rede hierárquica de patrões e fregueses, acarretou deslocamentos compulsó-
rios de indivíduos e famílias indígenas, provocou doenças e mortes, fugas das 
áreas de exploração e alianças comerciais. Estabeleceu vínculos de poder e 
sujeição, de compadrio e parentesco, suscitou resistências entre os diversos 
atores engajados no sistema. Adaptou-se, também, aos fatores ecológicos 
do Noroeste Amazônico, transtornando o território e suas sociabilidades. 
Várias formas de convivência por ele instauradas permanecem vivamente 
presentes na atualidade, coexistindo com as práticas evocadas pelo sistema 
social indígena.

Para a compreensão desse complexo quadro, além da noção “braude-
liana” de longa duração, me apoiei no conceito de “condição colonial”, pro-
posto por Alfredo Bosi. Particularmente inspiradora é sua análise sobre a 
economia açucareira no Nordeste brasileiro, vista não somente como sistema 
de produção econômica, mas como experiência cultural, ou uma “condição 
colonial” vivida pelos escravos. Considero esta interpretação de Bosi, que 
joga luz sobre a memória cultural, adequada para a análise do tema deste 
livro, mesmo se tratando de atores, épocas e espaços geográficos distintos.

Visto dessa perspectiva conceitual, o atual cotidiano das dinâmicas so-
ciais no Noroeste Amazônico tem a marca de estruturas fincadas no passado 
colonial, ou seja, é na “longa duração” que o sistema de aviamento, visto para 
além de suas relações econômicas “stricto sensu”, é plasmado na contempo-
raneidade como uma “condição colonial”. Seguindo o raciocínio de Bosi:

[A condição colonial] atinge experiências mais difusas do 
que as regularidades da produção e do mercado. Condi-
ção toca em modos ou estilos de viver e sobreviver. […] 
A condição senhorial e a condição escrava supunham um 
desempenho de papéis no sistema produtivo, objeto de 
uma análise funcional da economia do açúcar, mas não se 
reduziam ao exercício das ações correspondentes a esses 
mesmos papéis. Condição traz em si as múltiplas formas 
concretas da existência interpessoal e subjetiva, a memória 
e o sonho, as marcas do cotidiano no coração e na mente, 
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o modo de nascer, de comer, de morar, de dormir, de amar, 
de chorar, de rezar, de cantar, de morrer e ser sepultado.21

Reitero que, para além das relações genuinamente econômicas estabe-
lecidas entre mercadores e fornecedores indígenas, ou patrões e fregueses, as 
vinculações mercantis que dão sustentação ao sistema de aviamento consti-
tuíram um certo modus vivendi. Esse sentido de “condição” está subjetivado 
e expresso nas relações sociais de dominação e paternalismo, como também 
nas memórias indígenas dessas experiências de patronagem. Voltarei às me-
mórias mais adiante.

Cabe aqui pontuar que embora minha abordagem do sistema de avia-
mento privilegie a longa duração, não abdiquei de alguns recortes temporais. 
Explorei, com adaptações, duas cronologias já realizadas, as de Robin Wright 
e de Silvia Vidal e Alberta Zucchi.22 Wright propôs uma diacronia do processo 
colonial no Noroeste Amazônico: o primeiro período, de 1730 a 1760, seria a 
época das primeiras explorações e comércio de escravos indígenas; o segundo, 
de 1761 a 1800, estaria marcado pelos descimentos e aldeamentos; o terceiro, 
entre as décadas de 1830 e 1860, focaria o comércio mercantil e os programas 
governamentais de “catequese e civilização” dos indígenas; o quarto, entre 
1870 e 1920, marcado pelo primeiro ciclo da borracha; e o quinto e último, 
entre 1914 e a década de 1990, o período das missões salesianas e evangélicas. 
Silvia Vidal e Alberta Zucchi propuseram um ordenamento em três períodos: 
o primeiro, dos séculos XV a XVII, marcado pela consolidação e desapareci-
mento dos “macrossistemas políticos indígenas”; o segundo, no século XVIII, 
quando teria havido o surgimento e a extinção das “confederações multiét-
nicas”; e um terceiro, entre 1798 e 1830, quando haveria o surgimento e a 
consolidação do “sistema de dívidas” e da “cultura de fronteira”.

Como dito anteriormente, meu argumento é de que esse sistema de dí-
vidas não somente foi implantado desde o início do processo colonial, como 
persistiu pelos últimos quatro séculos. Os autores, como podemos observar, 
enquadraram o sistema de aviamento (“economia mercantil” e “sistema de 
dívidas”) como um fenômeno iniciado no princípio do século XIX e conti-
nuado no período da borracha. Robin Wright, que não incluiu em sua cro-
nologia o período entre 1640 e 1730, quando o rio Negro já se integrava 
ao regime colonial, flexibiliza seu recorte temporal: “a única vantagem dessa 
periodização é que permite concentrar as diversas formas (sociopolítico-eco-
nômico-religioso) de contato e as transformações nas sociedades indígenas 

21 Bosi (1992, p. 26-27).
22 Wright (1992), Vidal e Zucchi (1999).
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decorrentes da imposição dessas formas”.23 É importante não negligenciar 
esse destaque, feito por Wright, de que houve “diversas formas [impostas] de 
contato”, as quais sempre estiveram imbricadas entre si no bojo do processo 
colonial. Neste livro, jogo mais luz em uma dessas formas impostas de conta-
to, o aviamento, e adoto as periodizações supracitadas como inspiração para 
desfraldar um pano de fundo diacrônico e delimitar certos “eventos” que 
ajudam na compreensão da sua historicidade.

Registro ainda que as separações cronológicas aqui aplicadas têm cará-
ter meramente ordenativo, tendo optado pela análise dos fluxos e refluxos dos 
acontecimentos e a interpretação sobre eles, uma das abordagens possíveis em 
termos diacrônicos. Muitos aspectos da história do processo colonial, como 
é o caso do aviamento, se vinculam ao “tempo longo”, e há aqueles que se 
perdem definitivamente conforme a profundidade das rupturas, como foi o 
caso do “apagamento” de algumas línguas indígenas. Ao contrário de trajetos 
lineares, as vidas das sociedades são feitas de bruscas transformações, lem-
branças, permanências e também de perdas irreparáveis e novas aquisições. 
Em síntese: embora considere alguns recortes temporais, não utilizo neste 
livro uma linearidade cronológica na apresentação e discussão do tema.

Volto agora à questão das memórias. Como evoquei anteriormente, as 
noções de “longa duração” e “condição colonial” implicam considerar seria-
mente os modos de vida e as memórias individuais e coletivas dos envolvidos 
no processo colonial para além das análises das fontes documentais escri-
tas (pelos colonizadores) sobre a história do Noroeste Amazônico. Para uma 
compreensão do sistema social indígena, parti do conhecimento arqueológico 
e etnográfico produzido por vários autores sobre os povos Tukano, Aruak e 
Maku, complementado com minhas próprias observações etnográficas, que 
me permitiram fazer não apenas uma descrição do aviamento na década de 
1990. As experiências etnográficas, as vivências de campo, foram decisivas 
também para a melhor compreensão do tema a partir das fontes documentais 
e das memórias orais que pude recolher ao longo da pesquisa.

Para este diálogo entre história e memória, apoiei-me inicialmente nas 
considerações apontadas por Gérard Namer, a partir da leitura crítica da obra 
de Maurice Halbwachs sobre a memória.24 Namer busca responder à seguinte 
pergunta nos textos que considera essenciais daquele autor: o que é a memória 
coletiva? Afirma que Halbwachs, na evolução de seu pensamento, chega à con-
cepção de que a “memória individual é social porque ela é intelectual; os ins-
trumentos de que ela se serve são os da inteligência; localizar uma lembrança 

23 Wright (1992, p. 264).
24 As seguintes obras: Les cadres sociaux de la mémoire (1925); La mémoire collective chez les musiciens (1939); 
La topographie légendaire des evangiles (1941); La mémoire collective (1950).
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é utilizar a nossa inteligência presente, aquela que depende de nossa sociedade 
para ligar a imagem a um lugar, a uma forma, a um nome, a uma reflexão”.25

Nas palavras de Halbwachs:

Um homem, para evocar seu próprio passado, tem neces-
sidade frequente de apelar às lembranças dos outros. Ele 
se reporta a referências que existem fora dele, e que são 
fixadas pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da 
memória individual não é possível sem esses instrumen-
tos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não 
inventou, e que ele empresta de seu meio.26

Essa linha de pensamento aponta para uma memória individual de cariz 
social, porque seu esforço consiste em partir da maneira atual de compreen-
der as “circunstâncias da lembrança”; de buscar um passado pessoal que é 
“reconstruído antes de se deixar reviver”; e também porque utiliza noções 
relacionadas à memória de todos os grupos que atravessam ou atravessaram 
uma existência: toda lembrança está em relação “com a vida material e mo-
ral das sociedades às quais nós fazemos parte”; e remete a uma “totalização 
de um grande número de memórias coletivas”.27 Seguindo Halbwachs, para 
Namer “o ponto de partida do estudo do que é social na nossa memória indi-
vidual está ligado ao esforço de rememoração e ao esforço de localização da 
lembrança”, ou seja, “a rememoração é uma reflexão, e é na medida em que a 
reflexão utiliza a inteligência que nossa memória seria social”.28 Em sua leitura 
da obra de Halbwachs, Namer aproxima as duas abordagens: a da história e 
a da memória, articulação esta negada pelo autor de A memória coletiva. Im-
portante notar que a memória social, seguindo essa interpretação, constituiria 
uma “memória cultural”.29

Seguindo a trilha aberta por Namer, a partir de Halbwachs, considero 
relevante e mesmo necessária, para a análise que proponho, o intenso diálogo 
entre história e memória. Para me apoiar nesta perspectiva, busquei as refle-
xões de Paul Ricoeur, quando relaciona memória viva e história escrita, con-
siderando também o importante fenômeno do esquecimento. Para Ricoeur, 
ambas, a história e a memória, devem se conectar para combater o esqueci-
mento. “Para que [essa relação entre história e memória] se realizasse”, diz 

25 Namer (1987, p. 22-23).
26 Halbwachs (1997 apud Catroga, 2015, p. 10).
27 Namer (1987, p. 23).
28 Id. ibid., p. 24-25.
29 Id. ibid., p. 23-30.
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Ricoeur, “seria preciso exorcizar a suspeita de que a história continua a ser 
um dano para a memória”.30 Ao analisar a obra de Ricoeur, Jeanne Marie 
Gagnebin chama a atenção para o sentido de “ajuntamento” entre história e 
memória feito pelo autor francês. Segundo ela, “a interpretação de Ricoeur, 
que realça os abusos e os perigos da história como graphè (escrita) e como 
disciplina, tende a proteger a memória ao livrá-la desses riscos e ao ressaltar 
sua vitalidade essencial”.31

No livro A memória, a história, o esquecimento, Ricoeur faz a seguinte 
ponderação:

Será preciso, contudo, não esquecer que tudo tem início 
não nos arquivos, mas com o testemunho, e que, apesar 
da carência principal de confiabilidade do testemunho, 
não temos nada melhor que o testemunho, em última 
análise, para assegurar-nos de que algo aconteceu, a que 
alguém atesta ter assistido pessoalmente, e que o princi-
pal, se não às vezes o único recurso, além de outros ti-
pos de documentação, continua a ser o confronto entre 
testemunhos.32

À luz dessas referências, neste livro procuro fazer uma análise do pro-
cesso colonial, marcado pelo confronto entre a colonização europeia e as 
sociedades indígenas, em que os “testemunhos” podem ser encontrados na 
oralidade e na documentação escrita, juntando história e memória. Desse 
modo, em perspectiva interdisciplinar, minha abordagem recorre a metodolo-
gias complementares de pesquisa em documentos primários e secundários, e 
através da observação direta em campo e do registro de narrativas orais. Pro-
curo cruzar estas fontes em algumas situações históricas em que foi possível 
fazê-lo, e recorri também às minhas próprias rememorações e experiências no 
Noroeste Amazônico, evidenciadas em várias partes do texto, especialmente 
naquelas de caráter mais memorialístico e etnográfico.

Apresento, por exemplo, narrativas indígenas e histórias do sistema de 
aviamento na primeira metade do século XX, vinculando-as sobretudo ao tema 
do terror e da violência. Como opção metodológica, apresento a íntegra de 
três narrativas individuais evocativas das relações dos sujeitos com os patrões/
comerciantes, tal como se davam a partir de 1940 no médio e alto rio Negro. 
Elas falam por si. No mesmo conjunto, acrescento duas situações relevantes 

30 Ricoeur (2007, p. 154).
31 Gagnebin (2009, p. 181).
32 Ricoeur (2007, p. 154-156).
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do início do século XX, baseadas em documentação e testemunhos de época. 
Combinando história e memória, procuro iluminar certos tópicos “esquecidos” 
da história indígena e do aviamento através dos testemunhos e das vozes dos 
próprios sujeitos.

Vislumbro, desse modo, “articular o passado”, nos termos enunciados 
por Walter Benjamin:

Articular historicamente o passado não significa reco-
nhecê-lo “tal como ele foi”. Significa apoderarmo-nos de 
uma recordação quando ela surge como um clarão num 
momento de perigo. Ao materialismo histórico interessa-
-lhe fixar uma imagem do passado tal como ela surge, 
inesperadamente, ao sujeito histórico no momento do 
perigo. O perigo ameaça tanto o corpo da tradição como 
aqueles que a recebem. Para ambos, esse perigo é um e 
apenas um: o de nos transformarmos em instrumentos 
das classes dominantes. Cada época deve tentar sempre 
arrancar a tradição da esfera do conformismo que se 
prepara para dominá-la. Pois o Messias não vem apenas 
como redentor; mas como aquele que superará o Anti-
cristo. Só terá o dom de atiçar no passado a centelha da 
esperança aquele historiador que tiver apreendido isto: 
nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer. E esse 
inimigo nunca deixou de vencer.33

Neste livro, procuro demonstrar que o aviamento – uma das prescrições 
que envolveu e enredou os povos indígenas do Noroeste Amazônico e que 
certamente foi um caro tributo pago por eles ao processo colonial – não foi im-
posto sem uma contrapartida ativa. No início, os Tukano, os Aruak e os Maku, 
tanto os “aldeados” quanto os “do mato”, acionaram várias estratégias para 
responder aos seus interesses, nos seus próprios termos, transformando o pro-
cesso colonial. Ou seja, se nesse território as ações colonialistas transtornaram 
profundamente o sistema social indígena, os nativos também atuaram sobre 
elas, conservando e atualizando constantemente seu modo de vida ancestral.

Afirmo que o complexo sistema regional indígena do rio Negro não 
sucumbiu ao regime de abusos promovido pelo aviamento e também às vio-
lências que o caracterizaram ao longo da história. Ao contrário, os nativos 
constituem hoje, como ontem, a maioria da população do Noroeste Amazô-

33 Benjamin (2012, p. 11-12).
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nico, e, desde que entraram em contato com os projetos coloniais europeus e 
também a partir deles, operam transformações, mudanças e adaptações nas 
suas formas de sociabilidade. A condição colonial, mesmo que dramática e 
por vezes trágica, também estabelece possibilidades de criação e transforma-
ção, com os comportamentos e protagonismos ativos e variados dos povos 
indígenas, sujeitos do/no processo colonial. 

Este livro pretende oferecer uma contribuição analítica que estimule o 
conhecimento destes processos. Justifica-se também pela possibilidade de co-
locar ao alcance dos sujeitos indígenas uma série de informações, referências, 
bibliografias, além de oferecer uma perspectiva coerente sobre as experiên-
cias traumáticas daqueles que foram envolvidos no sistema de aviamento. 
Desejo que as novas gerações de indígenas do Noroeste Amazônico tenham 
cada vez mais vontade e ação, no sentido de aprofundar e desenvolver, por 
eles mesmos e em seus próprios termos, novas possibilidades de análise dos 
materiais disponibilizados pelas fontes historiográficas e pelas memórias de 
seus antepassados. 

A PESQUISA E AS FONTES

Este livro foi escrito a partir de dados coletados em campo e em fontes 
históricas de arquivos e bibliotecas. Entre 1990 e 1997, realizei uma série de 
pesquisas de campo entre os povos indígenas do rio Negro, somando no total 
cerca de onze meses de trabalho. Estive nessas ocasiões com várias famílias 
e indivíduos dos povos Werekena, Baré, Baniwa, Tukano e Maku, nas comu-
nidades localizadas nos rios Xié, Curicuriari, Marié, alto e médio rio Negro, 
inclusive nas cidades de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Ne-
gro. Uma parte do material coletado naqueles anos não tinha sido utilizada e 
permanecia à espera de análise.

Na primeira ida a campo no início de 1990, realizei um “sobrevoo” 
na região e fiz meus primeiros contatos com os interlocutores indígenas do 
rio Xié. No final desse ano, fiz um campo específico para a perícia antro-
pológica encomendada pelo MPF, na região do médio rio Negro. Ali coletei 
informações demográficas, o perfil étnico das famílias, das atividades eco-
nômicas, das histórias de vida e das localidades, informes sobre o território, 
práticas rituais e informações linguísticas. A metodologia utilizada incluiu 
a observação direta, entrevistas abertas, realizadas com alguns anciãos, do-
cumentação fotográfica e entrevistas dirigidas com os “chefes de família”, 
somando 407 fichas.
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Em setembro de 1991, fui novamente ao rio Xié, na companhia de um 
dos comerciantes que atuava naquele rio, o que me permitiu observar dire-
tamente as formas de relacionamento entre um patrão e seus fregueses. Em 
1992, quando lá permaneci cerca de trinta dias também no mês de setembro, 
pude vivenciar experiências diretas com os Werekena, Baré e Baniwa, tanto 
na vida cotidiana das comunidades e sítios como nas barracas de piaçaba. 
A metodologia de pesquisa nesse período foi baseada na observação direta, 
tanto com o comerciante quanto com os indígenas, separadamente. Parte dos 
resultados dessas duas experiências de campo resultaram em minha disserta-
ção de mestrado de 1993. 

Com a perspectiva de aprofundar meus dados sobre o tema do aviamen-
to, ficou cada vez mais claro para mim que deveria buscar informações das 
histórias de relações dos indígenas com os comerciantes ou patrões desde pelo 
menos o início do século XX. Isto exigiu novas viagens a campo, que fiz em 
1996 e 1997, quando estive nos rios Xié e Uaupés. Nessas incursões, colhi de-
poimentos sobre as relações de comerciantes e indígenas, sobretudo na comu-
nidade de Taracuá, e nos arquivos da Diocese, em São Gabriel da Cachoeira.

A pesquisa em arquivos e bibliotecas desdobrou-se em duas vertentes: 
o levantamento de fontes documentais primárias e o arrolamento de dados 
existentes nas obras dos viajantes e/ou outras fontes secundárias. A priorida-
de foi dada aos arquivos e bibliotecas localizados nas cidades de São Gabriel 
da Cachoeira, Manaus, Belém e Rio de Janeiro, que possuem acervos sobre 
o tema e a região estudados. Em São Gabriel, o arquivo da Diocese; em Ma-
naus, o material do antigo Cedeam, hoje do Museu Amazônico da Univer-
sidade Federal do Amazonas; em Belém, os acervos do Arquivo Público do 
Pará, do Museu Paraense Emílio Goeldi e da Primeira Comissão Brasileira 
Demarcadora de Limites; e no Rio de Janeiro, o arquivo do Serviço de Prote-
ção aos Índios (SPI), do Museu do Índio.

Além das fontes manuscritas consultadas nos acervos supracitados, uti-
lizei as fontes impressas sobre a história do Noroeste Amazônico, que são 
muitas e variadas. Destaco aqui apenas as mais utilizadas. Do século XVI vem 
o relato de Garpar de Carvajal, com as primeiras referências ao rio Negro. 
Mas as informações mais detalhadas sobre os povos indígenas nos chegariam 
a partir dos séculos XVII e XVIII, oriundas majoritariamente de crônicas de 
religiosos, principalmente jesuítas, em que se destacam os relatos de Cristóval 
de Acuña, de Antonio Vieira, de Samuel Fritz, de João Felipe Betendorf, de 
José Gumilla, de José de Moraes e de João Daniel. Há também os testemu-
nhos importantes de Bernardo Pereira de Berredo, do carmelita Vitoriano 
Pimentel, dos cientistas La Condamine e Alexandre Rodrigues Ferreira e dos 
militares e burocratas, como José Monteiro de Noronha, Francisco Xavier 
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Ribeiro de Sampaio, Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Manoel da 
Gama Lobo D’Almada, estas últimas fontes compiladas respectivamente por 
Marcos Carneiro de Mendonça e Arthur Cesar Ferreira Reis.

No século XIX, há registros importantes dos naturalistas viajantes, 
como Alexandre von Humboldt, Joannes von Natterer, Johan von Spix e 
Charles von Martius, Richard Spruce, Henri Coudreau, Ermano Stradelli, 
entre outros. Há também algumas obras “historiográficas”, como as de 
Inácio de Cerqueira e Silva, Antonio Baena, André Fernandes de Souza e 
Lourenço Araújo e Amazonas, muitas publicadas na Revista do IHGB. No 
início do século XX, o Bispo Dom Frederico Costa produz um relatório de 
viagem importante sobre a região, além das publicações de Tenreiro Aranha 
na Revista do Archivo do Amazonas. Foram realizadas também nesse século 
viagens de exploração geográfica e científica que nos legaram registros, como 
as de Boanerges Lopes de Souza e José Cândido de Melo Carvalho, além dos 
célebres Theodor Koch-Grünberg e Curt Nimuendaju.

Em outra frente de pesquisas, contei com o relevante auxílio de fontes 
secundárias e estudos arqueológicos e de etnografias modernas, sobretudo 
para a apresentação geral dos povos Tukano, Aruak e Maku. Finalmente, 
valho-me das valiosas publicações da FOIRN e o do ISA. Registro que este 
vasto material está indicado na bibliografia e não esgota a imensa literatura 
etnográfica já produzida sobre (e com) esses povos, inclusive um número cres-
cente de dissertações e teses produzidas nos últimos quinze anos.


