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O SISTEMA DE
AVIAMENTO



Com o transcurso do tempo, o “aviamento” ultrapassou os limi-

tes iniciais. Fortalecido no extrativismo, reforçou-se também na 

agricultura e estendeu-se à pesca abastecedora das maiores con-

centrações humanas da região. Tornou-se como que a “forma” da 

economia amazônica típica. Engendrou uma “moralidade” própria, 

eminentemente característica nos seringais, em que se instituía uma 

disciplina extrafinanceira com catálogo de punições e a condenação 

dos “desvios da produção”. Certas relações rituais de parentesco 

(compadrio) algumas vezes parecem ter facilitado sua dissemina-

ção – e neste caso elas talvez atenuassem a dureza característica do 

regime – mas ele próprio terá contribuído, por seu turno, para a 

configuração de todo o ambiente sociocultural das sociedades rurais 

em formação na área. Cem anos mais tarde, o “aviamento” ainda 

deixava suas marcas profundas na sociedade regional.112

112 Santos (1980, p. 158).



AVIAMENTO: DEFINIÇÃO E FORMAÇÃO DO SISTEMA

ESPERANDO MBOIASÚ

No final dos anos 1980, antes de realizar a primeira pesquisa de campo, 
eu imaginara o território do Noroeste Amazônico e os indígenas que ali vivem 
com ideias sumárias e ordenadas em categorias pré-estabelecidas. Os relatos de 
professores e colegas sobre suas experiências de campo e os cursos de metodo-
logia não foram suficientes para evitar esses “pré-conceitos”. Eu olhava para 
os mapas da região e via um território congelado, embora já tivesse algum co-
nhecimento de suas dinâmicas históricas. Em 1990, tinha ideias bastante difu-
sas do que haveria de encontrar por lá naquela primeira excursão exploratória. 
Por outro lado, não podia negar que levava comigo uma “bagagem” adquirida 
pelas leituras que havia feito desde pelo menos 1986. Desde então, eu “viajara” 
ao Noroeste Amazônico tanto através dos textos históricos do período colo-
nial como pelas descrições etnográficas mais recentes sobre os povos indígenas. 
Dessa forma, na primeira e nas demais pesquisas de campo que realizei, nunca 
deixei de carregar comigo essa “equipagem” de informações acumuladas co-
letivamente sobre aquele território e seus moradores, como também um olhar 
marcado pela formação híbrida de historiador e antropólogo.

Com essa base, havia previamente decidido a estudar um único povo 
indígena: os Werekena, da família linguística Aruak. Para tanto, supunha que 
bastaria chegar às suas aldeias que tudo fluiria naturalmente. Estava confian-
te que lá chegando – como se pudesse chegar diretamente nas comunidades 
em uma região tão grande e isolada – encontraria facilmente todos aqueles 
povos, clãs e fratrias que a literatura etnográfica me apresentava. Mais ainda, 
imaginava que seus modos de vida, cosmologia, xamanismo e organização so-
cial me seriam “expostos” sem dificuldade. Olvidara, talvez com expectativas 
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românticas, que aquele território também estava ocupado – pelo menos desde 
o século XVII – por diversos atores e agências coloniais. Pequenas cidades 
nasceram nesse processo, como Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São 
Gabriel da Cachoeira.

Como resultado dessa primeira incursão etnográfica, fiquei arrebatado 
pela região, misturando ao entusiasmo inicial um sentimento de vazio cognitivo, 
em parte provocado pela miríade de informações disponíveis sobre o Noroeste 
Amazônico. Tive muitas decepções nos anos seguintes, pois não me dera conta, 
mesmo já conhecendo um pouco da história daquele território, do quanto ele 
estava intensamente marcado pelo terror e a violência do colonialismo e ao 
mesmo tempo estabelecera historicamente longos processos de sobrevivência 
a ele. Sua paisagem cultural, naqueles dias, não me era de fácil apreensão. Por 
isso, levei muitos anos para encontrar nos indígenas, para além da desconfiança 
e do medo, em geral dissimulados, uma forte resiliência étnica e cultural, em 
grande medida moldada pela condição colonial, mas que se desdobrava numa 
emergente movimentação organizativa e identitária que se estenderia nos anos 
seguintes em vitórias e conquistas, como a demarcação de parte significativa de 
seus territórios tradicionais.

Ao chegar a Manaus naquele janeiro de 1990, logo segui rumo ao por-
to de São Raimundo em busca de uma embarcação para São Gabriel da 
Cachoeira, no alto rio Negro. O “porto” era, então, um enorme aterro de pi-
çarra à margem do rio, a céu aberto, nas cercanias do igarapé São Raimundo. 
Encontrei ali o frisson típico das zonas portuárias. Passageiros, em nervoso 
compasso de espera, instalavam apressadamente suas redes nos conveses dis-
poníveis. O rio Negro estava muito seco e por isso os práticos não ousavam 
navegá-lo rio acima e enfrentar os perigos dos bancos de areia e sobretudo 
das corredeiras cheias de pedras. Comprei passagem no barco Aurino Pontes 
I, o único com saída prevista, e lá me instalei por alguns dias até a partida. 
Para zarpar, todos esperavam ansiosamente por um “repiquete”, que na lin-
guagem regional se refere a uma enchente temporária provocada pelas chu-
vas que começavam a cair nas cabeceiras.

Para os dois indígenas, um Tukano e outro Baré, da tripulação do barco, 
o “repiquete” na verdade era causado pelos movimentos da cobra grande, ou 
mboiasú em nheengatu, também associada à “mãe das águas”, a protetora 
dos rios.113 O nheengatu era a antiga “Língua Geral Amazônica” baseada no 
tupi antigo, e ensinada pelos jesuítas aos indígenas e não indígenas de variadas 
origens no antigo estado do Maranhão e Grão-Pará. A população originária 
do Noroeste Amazônico ainda utiliza nos dias atuais essa língua, esquecida 

113 Stradelli (1929).



Márcio Meira 93

na maior parte da Amazônia desde o final do século XIX.114 Segundo uma 
narrativa mítica comum a todos os indígenas do Noroeste Amazônico, desde 
os tempos primordiais a mboiasú está no céu na forma de uma constelação,115 
e no período das chuvas ela desce e mergulha no rio, devorando todos os pei-
xes, causando não só a subida das águas como também a escassez de alimen-
tos.116 Eu me perguntava: será que mboiasú desceria do céu nos dias que se-
guiam, permitindo aos homens uma navegabilidade menos arriscada? Depois 
de alguns dias de muito rebuliço no porto, as redes já atadas na embarcação 
lotada, o “seu Aurino”, um prático117 e comerciante/patrão, proprietário do 
barco que levava seu nome, resolveu soar o alarme e dar a partida no motor. 
Manaus ficara para trás. E todos ainda esperávamos pela mboiasú.

Aurino Pontes havia nascido no Ceará mas chegara ao Amazonas com 
três anos de idade, trazido pelos pais por volta da década de 1940. Migran-
tes em busca de uma vida melhor, muitos nordestinos como eles vieram para 
vários rios da Amazônia no bojo da chamada “batalha da borracha”, parte 
do esforço brasileiro na Segunda Guerra Mundial no combate dos aliados 
contra o Eixo.118 Passou sua infância e juventude navegando, regateando 
pelo rio Negro. Conheceu seus mistérios, aprendeu a “arranhar” o nheenga-
tu. Seu Aurino tinha moradia fixa em Barcelos, mas passava sua vida embar-
cado e naqueles dias dividia seu “camarote” com Teresa, uma moça daquela 
cidade, que também trabalhava na cozinha. Segundo comentários de alguns 
passageiros nativos, seu Aurino tinha má fama entre os ribeirinhos do rio 
Negro, pois pagava muito mal seus tripulantes e fregueses. Na verdade não 
pagava com dinheiro, e sim com mercadorias e cachaça, na forma de escam-
bo. Constava também que teria “espalhado” cerca de dezesseis filhos pelo 
caminho fluvial, que dominava como a palma da mão e onde era muito co-
nhecido. Algum tempo depois, dei-me conta de que o perfil de Aurino Pontes 
preenchia o contorno de um importante personagem que frequentava esse 
território há séculos e foi se modificando e adaptando ao longo do tempo: 
o patrão comerciante. Conheci indígenas do médio rio Negro que tinham 
sido “fregueses” de Aurino Pontes, ou seja, seus fornecedores de produtos da 
floresta em troca de adiantamentos de mercadorias, os quais permaneciam 
sempre em dívida com o patrão. Naquela viagem iniciática, estava “cara a 
cara” com o sistema de aviamento, mas não o enxergara naquele momento.

114 Freire (2004).
115 Também conhecida na astronomia como a constelação de Escorpião.
116 Silva, A. B. (1962).
117 Prático é o nome dado na Amazônia aos pilotos especializados na navegação fluvial, conhecedores dos canais 
seguros para a passagem das embarcações.
118 A primeira grande leva de migração nordestina para a Amazônia ocorreu entre 1870 e 1910, no período áureo 
da exploração de borracha.
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Estávamos em território sem lei: como o rebocador transportava uma 
balsa com gasolina, diesel, veículos pesados e outras cargas, o Aurino Pontes I 
não estaria autorizado a levar tantos passageiros a bordo, regra que o dono não 
respeitara. Muito menos temera a Capitania dos Portos. A viagem até Cama-
naus, ponto final antes das cachoeiras, que no tempo da cheia levaria cerca de 
quatro dias, duraria dez. Seu Aurino estacionava amiúde em trechos de rio du-
rante a noite e mandava seus tripulantes indígenas pescar nas proximidades. A 
justificativa era variar o cardápio de frango congelado que Teresa jogava numa 
enorme panela de alumínio com sal e água retirada do próprio rio. Mas a causa 
real dessas paradas, que ocorriam também de dia em alguns povoados onde seu 
Aurino queria combinar algum “negócio”, era a espera pelo “repiquete”, que 
deveria ocorrer antes da chegada às corredeiras próximas a Santa Isabel. Era o 
rio que comandava a vida. Parecia que mboiasú decidira punir os navegantes 
ao atrasar sua descida do céu: o Aurino Pontes I encalhou duas vezes em ban-
cos de areia, inclusive durante a madrugada, em meio a banzeiros fortes. Foram 
horas de trabalho pesado – dos indígenas – para desencalhar a enorme balsa.

Eu refletia: vive-se ainda neste rio Negro no ritmo das embarcações, 
e o tempo, em razão do isolamento geográfico na calha noroeste da bacia 
amazônica, corria lentamente, e às vezes parecia interromper, e estacionar 
o seu curso. Isto, mesmo estando situada Manaus, a cidade mais dinâmica 
e populosa da região, na sua embocadura. Dessa forma – penso agora –, 
ao subir o rio eu continuava não só a refletir sobre o tempo e o espaço, tão 
diferentes de minhas referências urbanas, mas a experimentar a condição co-
lonial daquele território: além do sistema de aviamento que eu ainda não 
identificara, observei muitos personagens, práticas e representações que há 
séculos pareciam ali persistir como fósseis vivos. Por razões óbvias, o que me 
chamou logo a atenção foi a paisagem geográfica, com a floresta servindo de 
moldura aos pequenos povoados, cujos nomes eram os mesmos dos célebres 
relatos de Ribeiro de Sampaio, Monteiro de Noronha, Alexandre Rodrigues 
Ferreira, Alfred Wallace, entre outros.119 Parecia que eu estava revendo, ao 
vivo, as aquarelas do século XVIII, elaboradas pelos artistas da expedição de 
Rodrigues Ferreira. Meses depois, no alto Negro, pude vivenciar as festas de 
santos católicos, introduzidas pelos Carmelitas, convivendo com os rituais 
indígenas entre os índios Baré. E o mais sugestivo: observar uma boa parte da 
população indígena e não indígena falando o nheengatu.120

119 Veja, nas referências, Noronha ([1768] 2006), Sampaio, F. ([1774-1775] 1907), Ferreira, A. R. (1983), Wallace 
([1853] 1979).
120 Figueiredo, P. (2009), Freire (2004).
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Nesse primeiro percurso de longas e densas jornadas, feito um “turista 
aprendiz”,121 aprendi mais sobre a sociologia do Noroeste Amazônico que 
em toda a literatura que havia lido até então. Convivi com os personagens 
que compunham o tecido social daquela região e que mantinham entre si 
relações em vários níveis de tensão, desconfiança e camaradagem: indígenas, 
religiosos, garimpeiros, militares, comerciantes, trabalhadores e aventureiros 
de variadas origens étnicas, sociais e nacionais que se dirigiam à região por 
variados motivos, o principal deles a busca por dinheiro supostamente fácil. 
No Aurino Pontes I, o maior grupo era formado por cerca de quinze ope-
rários contratados para os trabalhos de construção civil do Projeto Calha 
Norte: nos Pelotões de Fronteira e em São Gabriel da Cachoeira. Muitos des-
ses trabalhadores, a maioria vindos do Ceará, mas também do Pará e de Mi-
nas Gerais, aspiravam seguir depois para os garimpos, caso surgisse alguma 
oportunidade. Um deles, que tinha muitas informações sobre a garimpagem, 
revelou-me abertamente que ia juntar algum dinheiro com o intuito de chegar 
ao Pico da Neblina pela Venezuela, fugindo do controle que o governo vinha 
fazendo em Roraima contra os garimpeiros. Como estava na época da seca, 
seria o melhor momento para encontrar ouro.

Além dos operários, viajavam três maranhenses: um homem solteiro e 
um casal com um filho pequeno, todos três garimpeiros vindos de Boa Vista, 
com destino ao Pico da Neblina. O homem casado havia passado um tempo 
nos garimpos do Pará, na região de Carajás, antes de ir para Roraima, onde 
aparentemente arrumara a mulher e o filho. Os dois casos, como os dos ope-
rários, pareciam anunciar uma tendência de forte migração garimpeira de 
Roraima para o alto rio Negro, que de fato ocorreria dois anos depois, como 
vou relatar mais adiante.122 Dentre os militares, havia dois cabos do Exército 
que voltavam a São Gabriel depois das férias. Um deles, de nome Anderson, 
estava em São Gabriel há dois anos. Era paraense e viajava acompanhado da 
esposa. O outro cabo, chamado Clayton, era de Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul. Revelou-me que sua função no Batalhão era a de “motorista do coman-
dante”, o Coronel Dias Torres.

Em todo o meu percurso, o que me chamou atenção de imediato, porque 
muito visível, foi a grande quantidade de produtos florestais, principalmen-
te piaçaba e cipó, que se encontrava nos portos por onde passava. Observei 
também várias famílias indígenas em suas pequenas embarcações ou batelões 
maiores carregados desses produtos, além de paneiros de farinha de mandioca. 
Alguns comerciantes, as pessoas mais ricas da região, como o próprio Aurino 

121 Andrade (2015b).
122 Meira (1996a).
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Pontes, negociavam com seus fregueses indígenas nesses locais, geralmente se 
comunicando em nheengatu, anotando e fazendo contas em seus cadernos, en-
quanto os produtos iam sendo pesados numa balança. Desde a primeira abor-
dagem sobre esse tema, com qualquer pessoa, bastava sugerir o assunto do 
trabalho extrativo que os sujeitos do processo revelavam um enorme interesse 
em relembrar o passado e contar suas experiências, geralmente traumáticas no 
caso dos indígenas, resultado das violências sofridas nessas atividades. Meu 
interesse pelo tema do extrativismo surgiu nessa ocasião, e foi através dele, 
como o “repiquete” trazido pela mboiasú – que finalmente chegara antes das 
corredeiras –, que pude, com o passar dos anos, enxergar o sistema de avia-
mento e sua relevância para a compreensão da história indígena no Noroeste 
Amazônico. Valeu a pena a espera.

O AVIAMENTO, A ESCRAVIDÃO, O ESCAMBO E A DÍVIDA

Aviamento é um substantivo derivado do verbo aviar, usado há muito 
tempo na língua portuguesa. A noção amazônica de aviamento vem a apare-
cer explicitamente somente nos dicionários modernos luso-brasileiros a partir 
da década de 1930, associando “aviamento” às mercadorias despachadas aos 
seringais pelos comerciantes, mas também aos agentes da ação de aviar: o 
aviador e o aviado. Ela é resultante da interpretação do processo histórico, 
antropológico e econômico, feita no século XX por vários autores, acerca da 
atividade extrativista da borracha amazônica, como detalharei neste capítulo.

Podemos observar as mudanças do significado de aviamento pelas acep-
ções da palavra ao longo do tempo. Nos dicionários do século XVIII, como os 
de Raphael Bluteau, de 1712, e o de Moraes Silva, de 1789, “aviar” significava 
“apressar-se”, “preparar-se”, “aparelhar-se”, “despachar”, “fazer depressa”: 
“Aviar alguma coisa; aviar alguém de alguma coisa; v.g. de cavalos para uma 
jornada. Aviar alguma coisa com alguém; despachá-la, acabá-la com ele, con-
seguir dele, que a faça, ou deixe de fazer, conforme convém a quem se avia”. 
“Aviamento” remetia a temas econômicos: “Disposição, e ordem pronta, com 
que se dá princípio à execução de hum negócio”; ou: 

O aparelho necessário, achegas, materiais para obras me-
cânicas: v.g. do sapateiro, pedreiro, para construção, na-
vegação. Preparo, despacho. “Lhes foi grande aviamen-
to para fazerem melhor seus feitos”: i. é., meio, auxílio, 
expediente. […] Diligência para se conseguir, e efetuar 
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alguma coisa […], i. é., negociação, solicitação, bom avia-
mento; sucesso, conseguimento de empresa.123

O dicionário de língua brasileira de Silva Pinto, de 1832, confere à pa-
lavra aviar significados semelhantes aos anteriores: “Aviar. Dar o aviamento 
necessário. Apressar. Preparar”.124

Foi somente no dicionário de Cândido de Figueiredo, de 1913, que 
apareceu o termo “aviado”, também derivado de aviar, já especificado como 
sendo usado no Brasil e em Benguela, designando-o como o “Negociante por 
conta alheia. Mascate, que, por conta dos negociantes da costa, vai fazer ne-
gócio no sertão”.125 Certamente, esse significado é decorrente da definição do 
século XVIII de aviado: “Ir aviado, dizemos do que vai expedito caminhan-
do, ou navegando para algum lugar com pressa. Ajudado, encaminhado para 
conseguir alguma coisa”.126 Na América portuguesa, foram os negociantes 
que iam aos sertões desde a costa, que só podiam fazê-lo a pé ou navegando 
em pequenas canoas, como no caso das famosas Monções, expedições de co-
mércio saídas de São Paulo até as zonas auríferas de Cuiabá; ou navegando, 
com embarcações maiores a vela e a remo, por largos caminhos fluviais, como 
foi no caso do Grão-Pará.127

O mesmo dicionário de Cândido de Figueiredo, em sua sétima edição 
datada de 1939, introduz no termo aviamento a noção amazônica, juntamen-
te com seus coetâneos, aviador e aviado: “fornecimento de mercadorias do 
aviador ao aviado”, sendo o aviador “o negociante que fornece mercadorias 
aos aviados”. Nessa edição, nos verbetes respectivos, o autor cita trechos 
da obra A selva, de Ferreira de Castro, muito reveladora de suas referências 
amazônicas: “Estive empregado alguns meses em duas casas aviadoras no 
Pará” e “Nazário, o mais próspero dos aviados do seringal”.128 No último 
quartel do século XX, em referência à economia da borracha, o dicionário 
organizado por Antonio Houaiss incluiu um tópico de regionalismo amazô-
nico para definir o termo aviamento: “Conjunto de mercadorias que o avia-
dor fornece ao seringueiro nas transações de compra a prazo ou em troca 
de borracha”.129 Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira também define, em 
1987, que o aviado, termo regional da Amazônia, faz referência a “aquele que 
negocia por conta de outrem; seringueiro que tem no seringal do patrão um 

123 Bluteau (1712), Silva, A. M. ([1789] 1813).
124 Pinto (1832).
125 Figueiredo, C. (1913).
126 Silva, A. M. ([1789] 1813).
127 Abreu ([1907] 2000), Holanda (1990), Roller (2014).
128 Figueiredo, C. (1939).
129 Houaiss (2001).
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certo número de homens trabalhando por conta dele”, e o “aviamento” como 
a “mercadoria fornecida pelo ‘aviador’ ao ‘aviado’”.130

Proponho aqui, como detalho no capítulo 6, que quando as formas de 
permuta indígena, nos termos dos códigos nativos de comércio, entraram em 
contato com o escambo europeu, houve ajustes e adaptações em ambos siste-
mas, articulados dali em diante ao mercado mundial mercantilista, via sistema 
colonial.131 Isso permitiu o surgimento do sistema de aviamento no Maranhão 
e Grão-Pará dos séculos XVII e XVIII, bem antes da economia da borracha. 
O escambo, nesse sentido, foi o solo fértil onde esse sistema surgiu e se desen-
volveu na Amazônia, pois somente prosperou em decorrência desse tipo de 
comércio.132 Cabe lembrar também que entre 1640 e 1755, o tráfico de escra-
vos foi o maior indutor do escambo e da economia da dívida na Amazônia, 
e consequentemente da produção e concentração de riqueza, fomentando o 
surgimento de uma elite econômica de comerciantes privados em Belém e São 
Luís, como também de prestigiados comerciantes intermediários indígenas 
nos sertões. Esse “produto”, o escravo indígena, e seu comércio legal ou clan-
destino, teve no Noroeste Amazônico a região provedora mais importante.133

Um dado importante a se ressaltar é que as relações comerciais interna-
cionais nos séculos XVII e XVIII já se davam majoritariamente pelo uso da 
moeda, e a partir de meados do século XIX as relações de trabalho na Europa 
foram paulatinamente se estabelecendo pelo contrato de trabalho “livre”. Ou 
seja, na passagem do século XIX para o XX, a introdução de relações contra-
tuais de trabalho e comércio, em moldes liberais clássicos, poderia, em tese, 
ter vigorado na Amazônia. Entretanto, no limiar do século XX, continuou 
sendo por meio do escambo que as mercadorias europeias chegaram a regiões 
e povos cuja “descoberta” foi provocada, em certa medida, pela própria busca 
dos produtos da natureza indispensáveis à indústria, como a borracha. Nesse 
sentido, a história do extrativismo e do escambo, e, portanto, do sistema de 
aviamento, se confunde com a do colonialismo e da escravidão moderna.

Este “paradoxo”, ou seja, a vigência na Amazônia de relações arcaicas 
de trabalho e comércio orientadas pelo sistema de aviamento, ao invés de 
uma “modernização” pela introdução de modelos baseados no capitalismo 
liberal – como os contratos formais de trabalho –, foi a causa das reações e 
denúncias contra as elites políticas e econômicas locais, feitas por homens 
indignados como o irlandês Roger Casement e os brasileiros Tavares Bastos e 
Euclides da Cunha, além do escritor Mário de Andrade, que denunciaram os 

130 Ferreira, A. B. (1987).
131 Frank (1977), Gruzinski (2004).
132 Santos (1980).
133 Monteiro, J. (1992), Sweet (1974), Wright (1991).
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abusos e as violências do trabalho escravo, no âmbito da economia do látex, 
tanto no Brasil quanto na Colômbia e no Peru.134

Apesar de todas essas denúncias, o sistema de aviamento persistiu por-
que, além de estar baseado em antigas e anacrônicas relações de comércio 
e trabalho, estabelecia um vínculo de dívida entre o aviado e o aviador, o 
freguês e o patrão, este último definindo unilateralmente os preços tanto das 
mercadorias que “vendia” quanto dos produtos que “comprava”. Este as-
pecto econômico e político, a constituição de uma dívida impossível de ser 
paga, forjou o surgimento de elites “brancas” que exerciam total controle e 
dominação da sua rede de fregueses ou aviados. Vemos aí o quanto o escam-
bo e a dívida se retroalimentam continuamente e a relevância das duas para a 
ininterrupção e persistência do sistema de aviamento.

Outro fator que explica a continuidade e o aprofundamento desse sis-
tema é exatamente a sua anterioridade em relação ao período da borracha, 
pois já havia se estabelecido e fortalecido desde os tempos coloniais. Naqueles 
primeiros momentos do processo colonial, a “mola propulsora” do aviamen-
to, além dos interesses mercantilistas e das novas necessidades de consumo 
europeus por produtos como o cacau, a canela, o cravo, a salsaparrilha, entre 
muitos outros, foi também o forte apelo que as mercadorias manufaturadas 
europeias, desde miçangas a instrumentos de ferro e armas de fogo, exer-
ceram sobre os povos indígenas, não só do ponto de vista econômico, mas 
também pela relevância simbólica que os nativos lhes davam.135

Importante salientar que nesses processos coloniais os indígenas repre-
sentaram papéis ativos como sujeitos de suas próprias narrativas e respostas 
culturais, e não apenas vítimas passivas do chamado “sistema mundial”. Cabe 
reafirmar aqui a assertiva – e espero neste livro seguir na mesma direção – de 
Manuela Carneiro da Cunha na introdução de História dos índios no Brasil:

Por má consciência e boas intenções, imperou durante 
muito tempo a noção de que os índios foram apenas víti-
mas do sistema mundial, vítimas de uma política e de 
práticas que lhes eram externas e que os destruíram. Essa 
visão, além de seu fundamento moral, tinha outro, teóri-
co: é que a história, movida pela metrópole, pelo capital, 
só teria nexo em seu epicentro. A periferia do capital era 
também o lixo da história. O resultado paradoxal dessa 
postura “politicamente correta” foi somar à eliminação 

134 Andrade (2015a), Bastos ([1866] 1975), Mitchell, Izarra e Bolfarine (2016).
135 Albert e Ramos (2002), Hugh-Jones, S. (1992).
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física e étnica dos índios sua eliminação como sujeitos 
históricos […]. Ora, não há dúvida de que os índios foram 
atores políticos importantes de sua própria história e de 
que, nos interstícios da política indigenista, se vislumbra 
algo do que foi a política indígena.136

O sistema de aviamento, como vimos, não se restringe à combinação 
da ação de condução, pelos comerciantes, de mercadorias industrializadas 
aos sertões e seu escambo com os produtores da floresta. Para a sua cons-
tituição é necessário que este escambo seja feito através do adiantamento 
a crédito das mercadorias, e consequentemente instituindo a dívida corres-
pondente. No meu entendimento, portanto, os fundamentos da economia 
da dívida, ou do “sistema de aviamento”, embora não tenham recebido esta 
denominação nem nos léxicos, nem na historiografia anterior ao século XX, 
se estabeleceram na Amazônia, e mais especificamente no Noroeste Ama-
zônico, desde o início do processo colonial, inclusive, como abordarei no 
capítulo 6, com o tráfico de escravos indígenas.

No território do Noroeste Amazônico, a intensificação do escambo com 
os europeus a partir da década de 1640 levou a uma transformação das trocas 
(e guerras) interétnicas que já ocorriam e constituíam uma premissa estru-
turante do sistema social indígena. Diante dos novos interesses comerciais, 
tanto dos europeus, em busca de escravos e drogas do sertão, quanto dos 
nativos, interessados nas mercadorias europeias, estes objetos, cada vez mais 
desejados, passaram a ser adiantados aos principais chefes e intermediários 
comerciais indígenas, tanto pelos portugueses quanto pelos holandeses, em 
troca de cativos de guerra e/ou drogas do sertão.137

Esse tipo de comércio perduraria por muito tempo. No último quartel 
do século XIX, por exemplo, Tavares Bastos deixaria o seguinte testemunho 
sobre o tráfico de escravos indígenas no alto rio Japurá, seus afluentes e ou-
tros rios:

No Solimões há mercadantes [sic] ou regatões que carre-
gando nas canoas, machados, missangas, aguardente etc., 
sobem os rios desertos, o Japurá, o Içá e outros, e a troco 
desses objetos ou à força conseguem trazer índios selva-
gens aos povoados do litoral [Solimões], onde os cedem 
(ou os vendem) a quem os deseja.138

136 Cunha, M. (1992, p. 17-18).
137 Cayón (2009), Dreyfus (1993), Farage (1991), Hugh-Jones, S. (1981), Sommer (2005), Sweet (1974), Wright (2005).
138 Bastos ([1866] 1975, p. 207-208).
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Para o economista Roberto Santos, “é possível que até então [no século 
XIX] os seringalistas e comerciantes nem tivessem consciência do quanto o 
escambo era importante na preservação da hierarquia do poder vigorante, do 
quanto ele reforçava a dependência do trabalhador em relação ao patrão”.139 
E continua: “na medida em que os negócios da borracha aproximavam o 
‘hinterland’ amazônico de mercados monetários e organizados, poderiam, em 
tese, ter exercido uma função até certo ponto modernizadora”.140 Entretanto 
– afirma o intelectual paraense –, ocorreu o contrário:

O uso largo do dinheiro na velha economia do escambo 
transtornaria os esquemas tradicionais de troca, não seria 
de início compreendido e talvez sequer aceito pela popu-
lação cabocla. Este, um dos motivos porque os negócios 
de borracha entre a liderança mercantil e os negociantes 
do interior, embora já contivessem maior índice de parti-
cipação do dinheiro, continuaram a praticar-se principal-
mente com base no escambo, servindo a moeda quase tão 
só como medida de comparação. O tradicional sistema 
de “aviamento” era retomado e ampliado.141

Ou seja, a economia do látex no século XIX (e de outros produtos como 
a piaçaba, tratado no capítulo 3) não criou, mas “retomou” e “ampliou” o 
“tradicional sistema de aviamento”, já em vigor em várias partes da Ama-
zônia. Arthur Reis também chama a atenção para o fato de que o comércio 
a crédito já estava presente em hábitos antigos na Amazônia, ao fazer a re-
ferência de que os capitais de giro dos negócios da borracha nos sertões era 
baseado no escambo, ou seja, “nos próprios produtos recebidos de fora ou 
exportados pelo seringueiro”.142 Assim argumenta o historiador amazonense:

Havia, nesse particular, convém recordar, e insistir mes-
mo nessa face das condições existenciais da Amazônia, 
uma tradição local. Antes do “rush” do ouro negro ama-
zônico, a exploração das espécies nativas ou a lavoura e 
o ensaio criatório de que se vivia realizaram-se na base 
de um crédito que as casas comerciais, espalhadas pelos 
pequenos centros urbanos da hinterlândia, forneciam aos 

139 Santos (1980, p. 158).
140 Id. ibid., p. 158.
141 Id. ibid., p. 157, grifo nosso.
142 Reis (1953, p. 90).
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que se lançaram à aventura extrativista ou àquelas outras 
atividades criadoras. Belém e Manaus não concentravam, 
então, o monopólio, com as “casas aviadoras”, dos finan-
ciamentos. Centros quase minúsculos abertos às margens 
dos rios, tendo ao fundo a floresta fechada, possuíam es-
tabelecimentos comerciais cujos proprietários, geralmente 
homens que haviam ganho experiência na empresa serta-
nista da busca à especiaria, ou eram sitiantes, plantado-
res de cacau, de café, de algodão, de cana, expunham os 
parcos capitais que iam acumulando na inversão, que se 
representava nos adiantamentos e matalotagem fornecidos 
aos sertanistas.143

Para exemplificar o que diz Reis, remeto aqui a um caso, que certamente 
era comum em todo o Grão-Pará, muito antes da época da borracha. O padre 
jesuíta João Daniel testemunhou na primeira metade do século XVIII uma cena 
de escambo ocorrido em um aldeamento missionário, entre militares brancos e 
indígenas “de missão”, destacando também o modus operandi do “negociante”:

Estando eu em uma missão, chegaram uns militares, e fo-
ram pela povoação a resgatar, ou comprar, alguns víveres; 
a pouco espaço de tempo os vi voltar com alguns víveres, e 
entre eles traziam preso um grande javali, ou porco-montês, 
que sustentava por regalo uma índia; admirando o resgate 
por saber a grande estimação que fazia dele a dona, lhe per-
guntei quanto lhes tinha custado. Uma faca flamenga, me 
responderam; e iam mui contentes da sua compra; e desta 
forma são as mais, porque não fazem mais ajuste do que 
aí têm uma faca por este javali, e logo o vão conduzindo; 
e não querendo a índia aceitar, lha deitam aos pés, e vão 
andando, e deste modo fazem a maior parte dos contratos, 
que ao depois vão vender às cidades a 100 por um.144

No primeiro século da colonização (1640-1740), os militares referidos 
pelo missionário, como também os mercadores particulares (inclusive indí-
genas e mestiços) ou os cabos das tropas oficiais que se dirigiam aos sertões 
do Grão-Pará “ao negócio”, geralmente abasteciam suas canoas com merca-

143 Id. ibid., p. 90, grifo nosso.
144 Daniel ([1776] 2004, p. 123, grifo nosso).
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dorias adiantadas a crédito pelos comerciantes ricos de Belém e São Luís, a 
quem pagavam suas dívidas no retorno das viagens com produtos extrativos, 
farinha, ou de criação, como foi o caso relatado anteriormente, e também e 
sobretudo com escravos, “comprados” de intermediários indígenas nos sertões 
mais distantes, como foi o caso do Noroeste Amazônico.145 O que importa re-
gistrar aqui é que, com o tráfico de escravos e o extrativismo, desde muito an-
tes do tempo da borracha, o escambo já estava associado ao crédito, gerando 
essa prática econômica da dívida em todo o Grão-Pará, inclusive no Noroeste 
Amazônico.

A BORRACHA E O SISTEMA DE AVIAMENTO

A partir de 1870 e pelos 50 anos seguintes, a exploração da borracha 
– associada a um mercado mundial em expansão que tornou seus preços altís-
simos na Bolsa – transformou o antigo “sistema de aviamento” numa ampla e 
complexa rede hierárquica de comércio que se espalhou em toda a Amazônia. 
No início dos anos 1950, Arthur Reis, ao publicar um estudo avultado sobre 
o seringal, se refere ao sistema de crédito em vigor na economia da borracha, 
porém, sem lhe dar o nome de “sistema de aviamento”. Para ele, os “avia-
mentos” se referiam apenas ao abastecimento de mercadorias negociadas a 
crédito entre os vários atores envolvidos no sistema:

O abastecimento do seringal processava-se nas épocas que 
precediam a coleta do látex e preparação das bolas de bor-
racha. Constava de tudo […]. Compreendia o essencial, o 
indispensável à existência diária, e o supérfluo, sem utili-
dade no meio agreste do seringal, mas que se enviava na 
sofreguidão de lucros e mais lucros. Dava-se-lhe o nome 
de “aviamento” […]. Os seringalistas prendiam-se às “ca-
sas aviadoras”; os seringueiros, aos seringalistas. Havia, 
é evidente, uma relação de dependência e de troca de ser-
viços e de obrigações entre todos, para que tudo pudesse 
correr produzindo os frutos desejados. Nas “casas aviado-
ras”, as contas-correntes dos seringalistas estavam sempre 
em aberto. Nelas inscreviam-se as mercadorias remetidas 
e as partidas de borracha recebidas […]. No seringal, a 
técnica nas relações mercantis é semelhante. No barracão 

145 Farage (1991), Meira (1993a), Sommer (2005), Sweet (1974), Wright (1991).
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da gerência ou do armazém central, faz-se a escrita […]. 
Todas as despesas do seringueiro são devidamente regis-
tradas. As mercadorias que lhe são enviadas, como a bor-
racha que produzem e entregam, recebem a conveniente 
inscrição nos livros próprios. Tiram-se-lhes, mensalmente, 
as contas, que lhes são remetidas para que se cientifiquem 
de como se encontram: devedores ou credores.146

Essa condição dos seringueiros de “devedores” ou “credores” foi abor-
dada por um observador atento, ainda nos primeiros anos do século XX, 
quando viajava pelo rio Purus, no Acre. Trata-se de Euclides da Cunha, que 
fez o seguinte relato em 1906:

No próprio dia em que sai do Ceará, o seringueiro prin-
cipia a dever: deve a passagem de proa ao Pará (35$000), 
e o dinheiro que recebeu para preparar-se (150$000). 
Depois vem a importância do transporte, num gaio-
la qualquer de Belém ao barracão longínquo a que se 
destina, e que é na média de 150$000. Aditem-se cer-
ca de 800$000 para os seguintes utensílios invariáveis: 
um boião de furo, uma bacia, mil tijelinhas, uma ma-
chadinha de ferro, um machado, um terçado, um rifle 
(carabina Winchester) e duzentas balas, dois pratos, duas 
colheres, duas xícaras, duas panelas, uma cafeteira, dois 
carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí temos o 
nosso homem no barracão senhorial, antes de seguir para 
a barraca, no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é 
um brabo, isto é, ainda não aprendeu o corte da madeira 
e já deve: 1:135$000. Segue para o posto solitário encal-
çado de um comboio levando-lhe a bagagem e os víveres, 
rigorosamente marcados, que lhe bastem para três me-
ses: 3 paneiros de farinha-d’água, 1 saco de feijão, outro, 
pequeno, de sal, 20 quilos de arroz, 30 de charque, 21 de 
café, 30 de açúcar, 6 latas de banha, 8 libras de fumo e 20 
gramas de quinino. Tudo isto lhe custa cerca de 750$000. 
Ainda não deu um talho de machadinha, ainda é o brabo 

146 Reis (1953, p. 86, 93-94, grifo nosso).



Márcio Meira 105

canhestro, de quem chasqueia o manso experimentado, e 
já tem o compromisso sério de 2:090$000.147

Sobre a condição dos “fregueses”, o autor de Os sertões cunhou uma 
frase definitiva: “De feito, o seringueiro e não designamos o patrão opulento, 
se não o freguês jungido à gleba das ‘estradas’, o seringueiro realiza uma tre-
menda anomalia: é o homem que trabalha para escravizar-se”.148

Quarenta anos depois, Charles Wagley fez uma descrição minuciosa 
do sistema de aviamento, que chamou de “sistema de crédito”, a partir da 
etnografia que realizou em 1948, resultando em seu estudo clássico sobre 
Gurupá (Itá), no baixo Amazonas:

O sistema social de grandes regiões do Vale, sobretudo 
naquelas em que a extração da borracha ainda é (ou foi) 
a principal atividade econômica, decorre diretamente do 
sistema comercial relacionado à indústria da borracha. 
Em grande parte do Vale a estrutura dos distritos rurais é 
grandemente determinada pelo sistema de crédito, pela de-
pendência econômica ao comerciante e pelo vago sistema 
de arrendamento de terras que se formou em consequên-
cia da indústria da extração da borracha. Além disso, as 
relações dos agrupamentos de seringueiros com as comu-
nidades maiores e com a cidade são, por sua vez, determi-
nadas pelo sistema de crédito e de comércio da indústria 
da borracha nativa […]. O sistema comercial que regula 
a extração da borracha é controlado, indiretamente, pe-
las companhias de exportação e importação de Belém e 
Manaus (aviadores). Essas grandes companhias remetem 
a mercadoria, a crédito, para os comerciantes locais (se-
ringalistas), que em troca lhes vendem borracha e outros 
produtos locais. Além disso, os exportadores são proprie-
tários dos vapores fluviais que navegam regularmente o 
Amazonas e seus afluentes e que, muitas vezes, são o único 
meio de comunicação entre os postos comerciais e as vilas 
e cidades da região. Por sua vez, o comerciante local forne-
ce os artigos essenciais a seus fregueses, os seringueiros, de 
quem compra a borracha extraída. Cada um fica a dever 

147 Cunha, E. (1976, p. 109-110).
148 Id. ibid., p. 109.
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ao outro – o seringueiro ao comerciante e o comerciante à 
firma de exportação e importação. Cada qual entrega ao 
outro a mercadoria a crédito. E, como não podia deixar de 
ser, em um negócio tão incerto, os grandes exportadores 
de Manaus e Belém devem aos bancos e importadores de 
borracha do Rio de Janeiro, de Londres e de Nova York. 
Nas zonas de extração de borracha, os distritos rurais são 
formados pelo comerciante e seus fregueses seringueiros 
que vivem espalhados pelas estradas de borracha das re-
dondezas e, periodicamente, visitam o posto comercial 
que constitui o centro do distrito. Este se comunica re-
gularmente com o mundo exterior por meio do vapor de 
propriedade da companhia de que o comerciante é freguês 
e devedor.149

Em pesquisa realizada em conjunto com Wagley, Eduardo Galvão, em 
sua obra Santos e visagens,150 define o aviamento de forma sucinta e objetiva: 
“Suprimento a crédito de gêneros e artigos, feito pelo patrão, a seus empre-
gados ou fregueses”. Percebe-se que entre Reis e Galvão há uma diferença 
no sentido que dão ao aviamento, entre “mercadorias para abastecimento” e 
“suprimento a crédito”. Neste último está explícita a introdução da dívida na 
relação entre o patrão e o freguês, ou seja, o conceito de aviamento incorpora o 
processo de dominação do freguês pelo patrão a partir do estabelecimento do 
compromisso de pagar uma dívida, o mesmo que Charles Wagley havia deno-
midado de “sistema de crédito” e Euclides da Cunha interpretado como forma 
de escravidão por dívida. É esta “economia da dívida” que vem configurar o 
conceito amazônico de “sistema de aviamento”. Foi na sequência dessa com-
preensão de Galvão que o economista Roberto Santos, na década de 1970, de-
talhou como se dava, nesse sistema, a relação de endividamento e dominação:

“Aviar”, na Amazônia, significa fornecer mercadorias 
a crédito. O “aviador” de nível mais baixo fornecia ao 
extrator certa quantidade de bens de consumo e alguns 
instrumentos de trabalho, eventualmente pequena quan-
tidade de dinheiro. Em pagamento, recebia a produção 
extrativa. Os preços dos bens eram fixados pelo “avia-
dor”, o qual acrescentava ao valor das utilidades forne-

149 Wagley (1957, p. 135-136, grifo nosso).
150 Galvão (1976).
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cidas juros normais e mais uma margem apreciável de 
ganho, a título do que se poderia chamar “juros extras”. 
Esse “aviador”, por seu turno, era “aviado” por outro 
e também pagava “juros extras” apreciavelmente altos. 
No cume da cadeia estavam as firmas exportadoras, prin-
cipais beneficiárias do regime de concentração de renda 
por via do engenhoso mecanismo dos “juros extras” e 
do rebaixamento do preço local da borracha. A cadeia 
era simplificada quando o seringalista se tornava um em-
presário de certa envergadura. Neste caso, ele próprio se 
constituía um “aviador” de primeira linha, ligando-se di-
retamente, por um lado, às casas “aviadoras” de Belém e 
Manaus e, por outro, ao seringueiro extrator, seu “avia-
do” ou “freguês”.151

Graças ao alto valor comercial da borracha no mercado internacional,152 
mas também de outros produtos extrativos amazônicos, este antigo modelo 
de comércio não monetarizado a crédito se enraizou em vários territórios 
da bacia amazônica no século XIX, conectando as trocas a crédito entre os 
“patrões” (comerciantes) e os “fregueses” (produtores). Os fregueses, pelo seu 
endividamento permanente, são mantidos sob o controle dos patrões. Entre o 
“maior” patrão (situado em Manaus ou Belém) e o “menor” freguês (situado 
nos sertões mais profundos) há uma complexa cadeia hierárquica de poder, 
de natureza étnica, social e política, que incluiu entre os “aviados” os chama-
dos “caboclos”, mas também nordestinos pobres, indígenas e quilombolas; 
e entre os “aviadores”, imigrantes portugueses, espanhóis, árabes de origem 
libanesa e síria, judeus de origem no norte da África e também migrantes 
nordestinos, incluídos aí funcionários públicos e militares. Esse era o caso, 
por exemplo, dos “Diretores de Índios”, nomeados pelos presidentes de Pro-
víncia. Tavares Bastos relata um caso que anotou a partir da informação de 
um antigo navegante do Solimões:

A portaria de nomeação de diretor [de índios] […] é uma 
carta de crédito; com ela o novo diretor apresenta-se ao 

151 Santos (1980, p. 159-160, grifo nosso).
152 Os usos da borracha têm uma longa história entre os nativos da Amazônia, e desde que os europeus a conhe-
ceram, no século XVIII, se encantaram com ela. Mas foi com a revolução industrial e a invenção da vulcanização 
no século XIX que esta matéria-prima se tornou fundamental para o capitalismo industrial nascente, com destaque 
na fabricação de pneus de automóveis. A produção amazônica entrou em decadência devido à concorrência com as 
plantações da Malásia e com a fabricação da borracha sintética.



A persistência do aviamento108

negociante da cidade, pede um abono de mercadorias, 
sob promessa de pagar com o produto do trabalho dos 
índios, que colhem a borracha, a salsa, a castanha, e rece-
bem do diretor uma insignificante parcela das mercado-
rias abonadas. O índio não percebe salário em dinheiro: 
a permuta de gêneros é o meio de roubá-los.153

Da importância econômica do látex também resultou uma preeminência 
historiográfica: os primeiros estudos sobre o sistema de aviamento e sua defini-
ção na Amazônia foram feitos a partir da análise do processo econômico de ex-
ploração da borracha no período entre 1870 e 1920, conhecido como o perío-
do áureo dessa atividade econômica, a maior geradora de divisas da região.154

Aviamento

MERCADORIAS

CAPITAL

LÁTEX
(goma elástica)

Regatão

SERINGUEIRO

ARMAZÉNS
(seringais)

CASAS AVIADORAS
(Manaus e Belém)

MERCADO EXTERNO

Esquema 1 Modelo clássico de funcionamento do sistema de aviamento no período 
da borracha.

Como apresentado anteriormente, o sistema de aviamento não come-
çou com a economia da borracha. E mesmo no contexto do apogeu econômi-
co da hévea, também não funcionava da mesma forma em toda a Amazônia, e 
consequentemente apresentava características distintas conforme cada região, 
tanto em relação ao uso da mão de obra – nordestina nas zonas mais pro-
dutivas e indígena, quilombola ou “cabocla” em outras menos vinculadas ao 

153 Bastos ([1866] 1975, p. 204, grifo nosso).
154 Registro os autores, alguns já citados, que trataram do tema do aviamento e suas consequências para as po-
pulações indígenas e “caboclas”: Euclides da Cunha (1976); Arthur Reis (1953); Charles Wagley (1957); Roberto 
Cardoso de Oliveira (1964); Roque Laraia e Roberto da Matta (1967); Eduardo Galvão (1976); João Pacheco 
de Oliveira Filho (1979); Roberto Santos (1980); Warren Dean (1989); Barbara Weinstein (1993); Carlos Correa 
Teixeira (2009).
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látex – quanto à variedade de produtos explorados, inclusive conforme a di-
versidade dos ecossistemas, como foi o caso do Noroeste Amazônico, em que 
vários produtos foram explorados, como a piaçaba, a balata, entre outros.155

Na Amazônia, desde o início do século XVII, além do comércio de 
escravos, a história social e econômica é profundamente marcada pelo ex-
trativismo. Com a fundação de São Luís, Belém e das colônias holandesa e 
espanhola no litoral norte do continente sul-americano, embora o interesse 
inicial fosse encontrar e explorar ouro, seguindo as histórias de que haveria 
no interior do grande rio das Amazonas um imenso lago dourado, este não 
foi encontrado nos primeiros séculos.156 No início do processo colonial foram 
sendo descobertas pouco a pouco pelos europeus aquilo que denominavam 
“drogas do sertão”, ou seja, produtos extraídos da fauna e flora amazônicas, 
geralmente já conhecidos dos indígenas, para fins múltiplos e que tinham 
mercado tanto na própria colônia, em Belém e São Luís, quanto nos países eu-
ropeus. Pelas informações de época, além do tabaco e cacau, então produtos 
muito cobiçados, foram coletados âmbar, umeri (planta aromática e medici-
nal), baunilha, cravo, cumaru (planta aromática), puxuri (planta aromática e 
medicinal), canela, breu, guaraná, gengibre, “leites” (gomas elásticas em ge-
ral), madeira, mel, madrepérola, “óleos” (óleos medicinais como a andiroba 
e copaíba), pedras medicinais, pimenta, salsaparrilha, entre muitos outros.157

Dentre as drogas do sertão, as mais valorizadas nos séculos XVII e XVIII 
foram os itens medicinais como a salsaparrilha, a andiroba e a copaíba, e o pu-
xuri e o cumaru, além de produtos de origem animal, como a “manteiga” feita 
dos ovos de tartaruga ou da banha do peixe-boi. O principal produto, porém, 
foi o cacau, tanto nativo quanto cultivado, cujo mercado consumidor europeu 
cresceu, transformando-o no principal item de exportação do Grão-Pará entre 
o século XVIII e o início do XIX. A castanha-do-pará também foi sempre ex-
plorada e seu consumo foi crescendo ao longo do tempo, chegando a seu auge 
no século XX. E, como já vimos, o grande produto do século XIX, a partir 
sobretudo de 1870, foi a borracha, acompanhada de outros menos destacados, 
mas importantes, como a piaçaba, o cipó, a balata, a sorva e o chicle. As heveas 
em geral ganharam mais relevância econômica com o avanço, desde meados do 
século XIX, das chamadas segunda e terceira revoluções industriais na Europa 
e nos Estados Unidos da América, cujo exemplo maior foi o uso industrial da 
borracha, da balata e do chicle.158

155 Emperaire (2000).
156 Somente no século XVIII que foi encontrado ouro no Mato Grosso e em Goiás, nos limites da Amazônia com o 
Cerrado, no Planalto Central do Brasil, nas cabeceiras dos rios Madeira e Tocantins.
157 Daniel ([1776] 2004), Lisboa ([1625] 1967), Chambouleyron (2014).
158 Alden (1974), Dean (1989), Reis (1944).
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A economia da atual Amazônia sempre esteve ligada ao extrativismo. 
Nos séculos XVII e XVIII, a produção extrativa do rio Negro era transpor-
tada em canoas de tamanhos variados, movidas a vela e a remo, diretamente 
para Belém, em cujas viagens de ida e volta gastava-se seis ou mais meses, 
tempos equivalentes às viagens interoceânicas entre a costa brasileira e a foz 
do Tejo. No século XIX, com a exploração da borracha, também Manaus se 
juntou a Belém como um dos polos comerciais do extrativismo amazônico, 
onde ficavam localizadas as grandes casas aviadoras.

As características ecossistêmicas da bacia do rio Negro, entretanto, 
não ofereciam satisfatoriamente os dois produtos mais cobiçados, como a 
borracha e a castanha-do-pará. Mesmo assim, o Noroeste Amazônico, em 
posição economicamente periférica, foi impactado pela exploração desses 
produtos, entrando porém a borracha em declínio após a década de 1950. 
Ao longo da segunda metade do século XX e o início do XXI, o extrativis-
mo no Noroeste Amazônico tem se caracterizado pela produção variada de 
piaçaba, cipó, balata, sorva, ucuquirana, puxuri, a garimpagem de ouro e 
a comercialização de peles de animais e de peixes ornamentais.159 Ou seja, 
mesmo em condição periférica e com altos e baixos nos preços, a história 
do sistema de aviamento está imbricada com a do extrativismo, e vice-versa.

EXTRATIVISMO E AVIAMENTO: LIMITES AO 
SOCIOAMBIENTALISMO

Apresento aqui uma discussão sobre as políticas públicas relacionadas 
ao extrativismo de recursos naturais não madeireiros, de perspectiva socio-
ambiental, observando em particular as duas últimas décadas no Noroeste 
Amazônico. Por mais importantes e necessárias que sejam, e considerando 
as conquistas que têm obtido a partir das lutas lideradas pelas organizações 
indígenas e seus aliados, ainda encontram na resiliência do sistema de avia-
mento um enorme desafio de sustentabilidade e de novos projetos de futuro.

Sigo a definição de extrativismo como a exploração de recursos naturais 
de origem mineral, animal ou vegetal para fins exclusivamente mercantis, ou 
seja, cuja produção esteja vinculada a trocas comerciais destinadas aos mer-
cados consumidores externos à região de origem dos recursos.160 Como já me 
referi, a história do sistema de aviamento se confunde com a do extrativismo, 
relacionando esta atividade com o colonialismo e a escravidão moderna. As 

159 Emperaire (2000), Meira (1993b), Menezes (2014), Prang e Petry (2000).
160 Emperaire e Lescure (1994).
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práticas do aviamento também se inserem historicamente na exploração de pe-
les de animais, na garimpagem de ouro e outras atividades extrativas minerais 
e animais, mas aqui abordo, como exemplo principal, a extração de recursos 
vegetais, excluída a exploração de madeira. Como o Noroeste Amazônico tem 
ocupado historicamente posição econômica marginal na atividade extrativista, 
os comerciantes locais sempre utilizaram ali a mão de obra mais barata: a in-
dígena. Dessa forma, além do escambo e da dívida, a economia extrativa tem 
para esse sistema uma importância singular, pois foi por meio sobretudo dela 
que ele se estruturou e se consolidou, especialmente na época da borracha.

Apesar dos vínculos históricos do extrativismo com o sistema de avia-
mento e, portanto, da exploração abusiva do trabalho indígena, a partir de 
meados da década de 1980, a atividade extrativista passou a significar novos 
rumos (e esperanças) para projetos sustentáveis de desenvolvimento local na 
Amazônia. A razão dessas perspectivas era o fato de que tais atividades man-
têm a floresta em pé, fator crucial no combate ao desmatamento da Amazô-
nia. Também a influência do movimento ambientalista em escala mundial 
passou a destacar o extrativismo como modelo econômico ambientalmente 
sustentável.161 Para as comunidades locais, em especial os povos indígenas, 
quilombolas e comunidades “tradicionais”, passou a ser visto como fonte 
de renda alternativa (nem sempre econômica e ambientalmente sustentáveis) 
e de importância política e social. Nesse contexto despontou o surgimento 
do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS)162 e também das organizações 
quilombolas, indígenas e indigenistas, que passaram a incluir em suas agen-
das o tema do etnodesenvolvimento e conservação do meio ambiente.163

Na década de 1990, no rastro da Rio 92, as ações dos movimentos so-
cioambientalistas deram margem a um debate acadêmico sobre a viabilidade 
das “reservas extrativistas” e do próprio extrativismo, inclusive em Terras 
Indígenas na Amazônia. O agrônomo Alfredo Homma afirmava que esta 
atividade “não pode[ria] ser considerada como modelo de desenvolvimento 
viável para a Amazônia”. Argumentava que os recursos extrativos, mesmo 
os “de coleta” (não predatórios), são paulatinamente aniquilados, gerando 
a redução da sua oferta e elevação dos preços. Além disso, afirmava que a 
expansão da fronteira agrícola tenderia a subtrair as áreas extrativas, que 
exigem grandes dimensões espaciais.164

161 É importante salientar que, em alguns casos, atividades extrativistas podem ter caráter predatório (Homma, 
1989b).
162 Fundado em 17 de outubro de 1985, no I Encontro Nacional dos Seringueiros, em Brasília, hoje se denomina 
Conselho Nacional das Populações Extrativistas.
163 Cunha e Almeida (2009), Emperaire e Lescure (1994).
164 Homma (1989a, 1989b, s/p).
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Em outra perspectiva, Mary Allegretti considerava que Homma se 
baseara em “conceitos da economia convencional”, apartada de contextos 
políticos e sociais. A antropóloga propunha a aplicação de conceitos de eco-
nomia ecológica (ecological economics), levando em conta os dados sobre a 
“dinâmica socioeconômica regional”. Ressaltava a importância de se levar 
em conta a “base humana” que vivia do extrativismo, sobretudo populações 
indígenas e comunidades tradicionais. Allegretti advertia sobre a existência 
na Amazônia de “uma população ocupada em atividades florestais que preci-
sava ser melhor conhecida e estudada”. Em sua opinião, a economia extrati-
vista deveria ser entendida

como o conjunto de riquezas materiais existentes em 
estado natural, que permitem a sobrevivência humana 
em ecossistemas peculiares, nos quais os recursos natu-
rais são vistos como recursos produtivos, ou seja, como 
capital. O valor dos produtos que existem nestas áreas 
decorre não somente de seu potencial de mercado, de sua 
oferta em relação à demanda, mas do conjunto das fun-
ções desempenhadas na manutenção dos sistemas básicos 
de suporte para a vida humana.165

Como se vê, o debate se dava, tanto na sociedade civil quanto na aca-
demia, com enfoques bastante variados e divergentes. Registro que até en-
tão boa parte dos estudos sobre o tema enfatizavam a atividade seringalista, 
tomando-a como paradigmática. Por outro lado, como apontava Allegretti, 
havia certa ausência de estudos sobre outros produtos extrativos, suas dife-
renças e, sobretudo, a identificação e o conhecimento das populações huma-
nas envolvidas diretamente nessas produções.

Esse quadro mudou nos últimos vinte anos, quando se produziram inú-
meras pesquisas sobre o extrativismo, conectado com outros aspectos a ele 
correlatos, como a sua diversidade espaço/temporal, suas relações com os 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, à agricultura tra-
dicional, à produção cultural e os direitos dos sujeitos coletivos envolvidos 
nesses processos.166 Atualmente, há uma ampla compreensão, tanto no cam-
po científico quanto nos movimentos socioambientais, de que as atividades 
extrativistas florestais vêm contribuindo de forma importante para a susten-

165 Allegretti (1991, s/p).
166 Cunha (2009), Cunha e Almeida (2002), Emperaire (2000), Emperaire, Velthem e Oliveira (2012), Nakazono (2012).
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tabilidade ambiental da região, sobretudo como resultado do protagonismo 
político e social das populações indígenas, quilombolas e tradicionais.

Com base nessas lutas e nos preceitos da Constituição de 1988, nas úl-
timas décadas foram criadas Unidades de Conservação e reconhecidas Terras 
Indígenas e Quilombolas como nunca antes na história brasileira. Também 
vêm sendo elaboradas e executadas na Amazônia políticas públicas foca-
das no desenvolvimento sustentável desses territórios, com seus respectivos 
planos de manejo e de gestão territorial e ambiental, inclusive com apoio 
da cooperação internacional, cujo maior exemplo são os recursos do Fundo 
Amazônia.167

Mais recentemente, com a institucionalização do Plano Nacional de 
Áreas Protegidas,168 as Terras Indígenas e Quilombolas se somaram às demais 
Unidades de Conservação na proteção das florestas e de seus ecossistemas e 
populações. Tais áreas representam atualmente cerca de 44% da Amazônia 
Legal – muitas delas onde ainda vicejam práticas extrativistas tradicionais – 
e têm tido grande eficácia contra o desmatamento, como indicam todos os 
dados de monitoramento feitos nas últimas décadas.169 No caso das Terras 
Indígenas, tais concepções de etnodesenvolvimento, que consideram o extra-
tivismo como opção econômica para as comunidades, ganharam fôlego com 
a implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas (PNGATI), instituída pelo governo federal em 2012.170

Entretanto, mesmo considerando todos esses fatores, os dados oficiais 
sobre trabalho análogo à escravidão constituem apenas o indicador mais visí-
vel de que a questão da exploração do trabalho compulsório de povos indíge-
nas e comunidades tradicionais pelos patrões ainda se mantém atualmente em 
boa parte de Áreas Protegidas da Amazônia, como acontece no Noroeste Ama-
zônico. A diferença é que nos últimos anos essas práticas têm sido denunciadas 
para além dos limites da região e alcançado a opinião pública nacional através 
da imprensa e de medidas judiciais junto ao Ministério Público Federal e às 
Delegacias do Trabalho. O que procuro ressaltar aqui é que estes fatos revelam 
que o sistema de aviamento se fincou como fator estruturante das relações 
sociais, impondo às iniciativas socioambientais entraves decorrentes da capa-
cidade de resiliência do sistema, como veremos mais adiante também nos casos 
do garimpo dos anos 1990 e dos benefícios sociais nos anos mais recentes.

167 Além das constantes ameaças da frente agropecuária sobre estes territórios, há ainda um enorme desafio quanto 
à implementação dos planos de manejo e de gestão territorial nestas áreas protegidas. Veja mais detalhes em Verís-
simo et al. (2011) e Bavaresco e Menezes (2014).
168 Decreto 5.758/2006.
169 Veríssimo et al. (2011).
170 Decreto 7.747/2012.
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Sem uma superação real do aviamento, há limites para o extrativis-
mo contribuir com a conservação florestal e representar um incremento de 
mercados consumidores “ecológicos” alternativos. Para que seja efetiva-
mente uma “ponte” entre a “economia da dívida” e uma “economia ecoló-
gica”, baseada no conhecimento e no comércio justo, o extrativismo terá 
que se libertar das malhas do sistema de aviamento. Essa libertação ainda 
é uma questão em aberto em várias partes da Amazônia e particularmente 
no Noroeste Amazônico. Nos anos 2014 e 2016, por exemplo, a imprensa 
do estado do Amazonas divulgou, em matérias nos jornais A Crítica e Em 
Tempo, a existência de situações de trabalho forçado em florestas e rios 
do interior dos municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, na 
exploração de piaçaba e cipó, como também no trabalho dos “piabeiros”, 
a exploração de peixes ornamentais.171 A respectiva manchete de jornal 
era: “Justiça bloqueia R$ 500 mil de empresário que explorava indígenas 
e ribeirinhos”, referindo-se ao comerciante Luiz Claudio Moraes Rocha, o 
“carioca”, que estaria submetendo “populações tradicionais a condições 
análogas às de escravos na extração da fibra da piaçava”.172 Veremos a 
seguir que a dificuldade de superação desse sistema é que ele se incorporou 
ao modus vivendi dos coletivos sociais do Noroeste Amazônico.

O SISTEMA DE AVIAMENTO NO NOROESTE AMAZÔNICO

“O HOMEM QUE NÃO DEVE É HOMEM SEM VALOR”

No final do século XIX, com a economia da borracha a todo vapor, o 
sistema de aviamento se enraíza de tal forma no Noroeste Amazônico que 
passa a constituir parte intrínseca das relações sociais entre indígenas e destes 
com os demais atores não indígenas que se estabelecem na região. O escambo 
e o endividamento, fatores básicos do sistema de aviamento, convertem-se 
pouco a pouco em um “hábito” cujos atributos passam a vigorar em outros 
planos da vida social, inclusive subjetivos, e não somente no âmbito do mo-
delo clássico do sistema. Essa transformação foi percebida de forma acurada 
pelo conde italiano Ermanno Stradelli, ao descrever o processo de extração 
da borracha no baixo rio Negro, em 1888-89, feito pelos indígenas trazidos 
dos altos rios Uaupés e Içana pelos seringalistas:

171 Menezes (2014), Prang e Petry (2000).
172 As reportagens sobre o tema nos jornais A Crítica e Em Tempo, ambos de Manaus, podem ser consultadas em 
<www.acritica.com/channels/cotidiano/news/justica-bloqueia-r-500-mil-de-empresario-que-explorava-indigenas-e-
-ribeirinhos>.
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Um bom trabalhador [indígena] do rio Negro pode fa-
zer, no máximo, de 6 a 7 quilos [de borracha] por dia 
– a média é, talvez, de 4 –, pelos quais, ano bom ano 
ruim, lhe podem pagar de 1 a 2 mil réis o quilo, o que já 
dá um lucro discreto. Mas quem usufrui disso? Não, de-
certo, o extrator, que, com poucas exceções, endividado 
começa a fábrica e endividado sai dela; mas com tudo 
isso, receberá o crédito necessário para manter-se até a 
nova colheita em que, em vez de pagar, aumentará a dí-
vida e assim indefinidamente. Vê-se, muitas vezes, gente 
que passa a vida em uma embriaguez crônica, que possui 
apenas uma canoa e uma camisa, devendo, desse modo, 
milhares e milhares de liras. E o hábito é a coisa mais na-
tural do mundo, seja para quem deve [aviado], seja para 
quem fia [aviador]. O homem que não deve é homem 
sem valor, e um tapujo nunca pagará completamente sua 
dívida, ou, se o fizer, será para contrair novamente outra 
nova e poder dizer que tem um patrão […]. Este, que 
conhece o vício de sua vítima, vende-lhe os objetos de 
maneira a satisfazê-lo, com lucro de 50%, 100%, 200%, 
e se contenta com aquilo que pode tirar, sem mais pensar 
no assunto e – é preciso confessá-lo – sem mostrar-se por 
demais exigente; basta que o crédito apareça bem claro 
em seus livros, o resto não importa.173

Tal fenômeno pode ser observado em outros tempos e lugares da Ama-
zônia. Charles Wagley já apontava para este “transbordamento” do sistema 
de aviamento, do extrativismo, para outras relações econômicas e sociais 
vinculadas à pequena lavoura, como também para a sua continuidade, mes-
mo após a débacle da borracha:

Depois de 1912, com o fim da fabulosa alta do preço da 
borracha, tanto o sistema comercial quanto o sistema de 
escravização pela dívida, ligados à indústria da borracha, 
começaram a se desintegrar. Os “barões” da borracha per-
deram o poder absoluto e as fortunas que possuíam. Escân-
dalos internacionais atraíram a atenção do mundo para a 
escravização do seringueiro da Amazônia. Os comerciantes, 

173 Stradelli ([1889] 2009, p. 172, grifo nosso).
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perdendo o crédito dos exportadores, muitas vezes sentiam 
alívio em dispensar seus trabalhadores. Todavia, ainda hoje 
[1948] persiste, em grande parte do Vale, o mesmo sistema 
de relações entre devedores e credores, embora de forma 
mais atenuada. […] Mesmo na área rural de Itá [Gurupá] 
existe um sistema semelhante [ao aviamento] entre os agri-
cultores e os comerciantes e lojistas locais. A maioria dos 
habitantes dos distritos rurais são fregueses de um determi-
nado comerciante ou lojista da cidade. Os lavradores que 
vivem nas margens do igarapé Jocojó e do Igarapé Ribeira, 
por exemplo, são fregueses tradicionais da casa Gato, de 
Itá. Quase todos devem a Dona Dora Cesar Andrade, que 
lhes adianta alimentos e mercadorias e lhes compra os pro-
dutos excedentes da lavoura, quando os há.174

Um exemplo contemporâneo, que ocorre no Noroeste Amazônico, diz 
respeito ao funcionamento, em 2013 e 2014, dos benefícios de programas so-
ciais como o Bolsa Família e Previdência Especial. Eles têm causado fortes im-
pactos nas famílias e comunidades, por vezes estimulantes, quando favorece-
ram maior liberdade em relação aos patrões, mas também desafiadores, como 
é o caso da “reciclagem” do sistema de aviamento, no qual os comerciantes 
localizados nas cidades passam a se apropriar ilegalmente dos cartões dos be-
neficiários dos programas, mantendo-os presos a dívidas impagáveis. É o que 
chamo de sistema de aviamento “eletrônico”, uma anomalia que, além de ato 
criminoso, continua persistindo na vida indígena do Noroeste Amazônico. Ve-
jamos este trecho, necessariamente longo, do relatório sobre o tema encomen-
dado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e Combate à Fome:

Atualmente, o benefício financeiro repassado pelo Pro-
grama aos indígenas está encampado pelo sistema de 
patronagem. Ou seja: por relações fundamentalmente as-
simétricas entre indígenas e comerciantes, por meio das 
quais ocorre a captura desse benefício em favor dos não 
indígenas. O ato de deixar o cartão magnético com o co-
merciante tem sido tanto uma exigência quanto a condi-
ção do fornecimento de mercadorias por parte dos “pa-
trões”. Informação semelhante foi colhida pela equipe da 
NC Pinheiros (2013) quando da sua estada em São Ga-

174 Wagley (1957, p. 140-141, grifo nosso).
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briel da Cachoeira para realização da pesquisa. A seguir 
reproduzimos o trecho do seu relatório sobre o assunto: 
“a maioria dos cartões magnéticos para recebimento do 
benefício está de posse dos comerciantes locais. Se para 
o indígena esta é a forma encontrada para usufruir do 
benefício financeiro, pois como não há possibilidade de 
deslocar-se frequentemente à área urbana, seja devido ao 
custo de deslocamento, seja pela longa distância, para os 
comerciantes é a garantia de que irão receber pelos pro-
dutos disponibilizados. É prática comum as famílias reali-
zarem compras de mantimentos para vários meses de sub-
sistência e os comerciantes realizarem o saque mensal dos 
benefícios. Os preços praticados costumam ser abusivos e 
muitas das famílias sequer conhecem o valor de seus be-
nefícios, pois contraem dívidas que sempre são arroladas” 
(p. 56). Foi constatado que o mesmo acontece com famí-
lias indígenas e jovens que vivem em área urbana: seus 
cartões vão parar nas mãos de comerciantes locais (os 
“patrões”) e “agiotas”. Na prática, parte significativa do 
recurso financeiro repassado pelo Programa é canalizada 
para as mãos destes sujeitos […]. As redes locais de pa-
tronagem, que se estendem por gerações, conferem o tom 
das relações interétnicas locais contemporâneas. A desi-
gualdade, a exploração, a dependência e o endividamento 
tornaram-se, assim, circunstâncias como que naturaliza-
das e usuais das interfaces que põem em relação indígenas 
e não indígenas. Isto pode se expressar não apenas nas re-
lações formalmente comerciais e que envolvem o “forne-
cimento” de mercadorias, mas em outras relações que en-
volvam direta ou indiretamente não indígenas, regionais e 
o “dinheiro” pertencente a indígenas. A consultora pôde 
perceber que essas redes podem envolver tanto proprietá-
rios quanto funcionários de estabelecimentos comerciais, 
de serviços públicos, bancos e agências de correios, ou 
ainda pessoas com cargos e funções políticas. Algumas 
dessas pessoas são oriundas de famílias que mantiveram 
vínculos comerciais-exploratórios com os indígenas há 
mais de duas gerações. Podem ter tido a função de rega-
tões que circulavam por comunidades das várias calhas 
de rios, hoje nos limites formais da TI Alto Rio Negro, 
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como também de donos de estabelecimentos comerciais 
diversos, na cidade de São Gabriel da Cachoeira.175

Mas voltemos novamente para Ermano Stradelli. Sua reflexão chama a 
atenção para o enraizamento cultural do modus operandi, de caráter violento, 
do sistema de aviamento, da mesma forma que outras práticas de matriz co-
lonial, que foram incorporadas no interior mesmo do sistema social indígena 
e consequentemente em todas as conexões interculturais nesse território. À 
medida que estas são historicamente pautadas pelas relações de poder, vio-
lência e sujeição entre fregueses e patrões, passaram a não mais se restringir 
ao regime de trocas econômicas, mas também no estabelecimento de uma 
estrutura, ou condição colonial, duradoura e persistente.

O GARIMPO DOS ANOS 1990: UM CASO DE PERSISTÊNCIA DO 
SISTEMA DE AVIAMENTO

As histórias recentes de garimpeiros e mineradoras no alto rio Negro 
já vinham desde 1985, quando o foco da invasão estava na Serra do Traíra, 
no alto rio Tiquié, território tradicional dos Tukano e Maku, e também no 
alto rio Içana, no igarapé Peuá, tradicionalmente ocupado pelos Baniwa. No 
início da década de 1990, muitos conflitos nessas regiões, com graves conse-
quências ambientais e sociais, resultaram na diminuição do interesse nesses 
garimpos.176 Entre 1990 e 1994 ocorreria novamente um aumento do fluxo 
de garimpeiros no alto e médio rio Negro, a maioria deles formada por gente 
humilde vinda de outras regiões em busca de ouro.

Como relatei no início deste capítulo, viajei em 1990 com vários garim-
peiros. A maioria vinha de Roraima, após o massacre provocado no final dos 
anos 1980 ao povo Yanomami,177 e do Pará devido à crise em torno de Serra 
Pelada e também de disputas de território no rio Tapajós. Portanto, eram ga-
rimpeiros experientes e reincidentes, assim como seus financiadores externos. 
O destino principal deles era a região do Pico da Neblina, dentro da Terra 
Indígena Yanomami. A maneira de chegar lá pelo lado oeste da TI era subir 

175 Verdum (2016, p. 77-78, grifo nosso).
176 Wright (1986).
177 Como ocorreu no rio Negro, desde 1986 em Roraima a Terra Indígena Yanomami foi dividida em “ilhas” pelo 
Projeto Calha Norte, numa articulação entre o Exército, as empresas mineradoras e o poder local, na época já sob o 
domínio político de Romero Jucá. O objetivo era a liberação das atividades minerárias dentro do território indígena. 
Foi nesse contexto que ocorreu a invasão garimpeira e o massacre dos Yanomami. Depois de anos de omissão por 
parte das autoridades, a expulsão dos garimpeiros e a demarcação da TI se deu justamente a partir de 1990, já no 
governo Collor. Veja Albert (1991).
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o rio Negro até São Gabriel e dali seguir para os garimpos pela recém-aberta 
BR-307,178 e através dos igarapés Eni e Demiti, no trecho próximo a Cucuí. 
Seguia-se pelos igarapés cerca de 10 a 20 dias a pé pelo interior da floresta. 
Pelos informes que tive de alguns desses aventureiros, a garimpagem no Pico 
da Neblina seria de risco e iniciativa mais individual, ou seja, a maioria dos 
garimpeiros estava por conta própria na empreitada, negociando inclusive 
sua incursão na área com alguns Yanomami das cercanias, que obtinham em 
troca algumas “migalhas” de ouro, que utilizavam para “comprar” mercado-
rias: na verdade pagar suas dívidas com os comerciantes de São Gabriel ou de 
Santa Isabel do Rio Negro, que lhes haviam adiantado a crédito.

Em 1991 e 1992, também houve garimpeiros na Serra de Curicuria-
ri, conhecida na região como A Bela Adormecida. Seria uma ação coorde-
nada pela Cooperativa de Garimpeiros Rio Aracá, que atuava ilegalmente 
na região.179 Um grupo de garimpeiros permaneceria na Serra de Curicuriari 
durante quase todo o ano de 1991, provocando algumas situações de confli-
to com os indígenas. No final desse ano, circularam informações que outro 
grupo de garimpeiros estaria penetrando pelo rio Marié, visando chegar à 
Serra do Curicuriari pelo Sul. Em 1992, o rio Cauaboris e o médio rio Negro 
sofreram uma invasão garimpeira bem maior, articulada com “empresários”, 
políticos e a grande mídia. O intenso movimento em direção à região foi am-
pliado após uma reportagem no Jornal Nacional, da Rede Globo.

Esta matéria, em horário nobre, divulgava que havia uma grande quan-
tidade de ouro no rio Cauaboris, e que sua exploração vinha recebendo o 
apoio do prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, o senhor José Beleza. A 
garimpagem alastrou-se rapidamente. Diante de denúncias de irregularidades 
e de situações de conflito no garimpo, o prefeito de São Gabriel decretou a 
criação de uma comissão para ir ao local investigar as ocorrências. O rela-
tório informava, resumidamente, que no rio Cauaboris, onde o garimpo se 
concentrava, havia cerca de 200 balsas motorizadas com um fluxo de mais de 
2.500 pessoas, contando homens, mulheres e crianças, e no local da currutela 
ocorria uma série de crimes ambientais e outros atos, inclusive assassinatos 
em decorrência de “acertos de contas” e “abusos na exploração comercial” e 
“prostituição”. O prefeito Beleza, segundo testemunhos, estaria “expedindo 
‘alvarás’ de funcionamento [das balsas], ao valor de 18 gramas de ouro, além 
de cobrar, por mês, de cada balsa, 32 gramas do mesmo produto”.

178 A BR-307 é um ramal da planejada, e nunca concluída, Perimetral Norte, um megaempreendimento do regime 
militar que deveria atravessar toda a calha norte do rio Amazonas e atingir a Transamazônica no extremo oeste da 
região, na altura de Benjamin Constant.
179 Nessa época, a Terra Indígena Médio Rio Negro I não estava demarcada, mas mesmo assim a autorização para 
pesquisa junto ao DNPM estava pendente até setembro de 1991.
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Os garimpeiros foram forçados pela justiça a sair, e se deslocaram inte-
gralmente para o leito do rio Negro, onde passaram a atuar a partir de 1993, 
ensaiando penetrar também nos rios Marié e Curicuriari. Como esses rios 
limitavam uma Gleba Militar criada no bojo do Projeto Calha Norte,180 o 
Exército proibira e reprimira a entrada nesses rios, embora tenha feito “vista 
grossa” em relação ao Cauaboris e rio Negro, com várias comunidades indí-
genas atingidas. O Comandante do 5o BEF, inclusive, quando da “passagem” 
do cargo para o coronel que o sucedeu, no início de 1993, teria declarado à 
rádio nacional que o relatório da comissão seria “tendencioso”, e que pro-
curava “jogar índios contra garimpeiros”, não apresentando uma proposta 
concreta para resolver o problema, que, no seu julgamento, deveria ser a le-
galização do garimpo.

Em abril de 1993, cheguei à região para fazer um relatório sobre o 
garimpo. Permaneci pouco mais de quinze dias, quase “clandestino”. Fiquei 
assustado com o que vi. No trecho do rio Negro entre a foz do rio Marié e 
a foz do rio Cauaburis, havia a presença de pelo menos 350 balsas e dragas 
em operação, muitas sendo transportadas rio acima. Uma ilha próxima à foz 
do rio Cauaboris (ilha do Dedé) transformara-se no principal entreposto co-
mercial do garimpo, com infraestrutura de combustível, farmácia, e radioco-
municação. Muitos comerciantes e embarcações passaram a fazer linha entre 
Manaus e a referida ilha/entreposto, transportando milhares de garimpeiros e 
carga, inclusive deixando a população de São Gabriel, a montante, sem com-
bustível e alimentos. Os garimpeiros “compravam” tudo, e os comerciantes 
lucravam sempre mais.

Pelos depoimentos, vários assassinatos ocorreram, tanto por afogamen-
to como pelo uso abusivo de armas de fogo. As vítimas eram sobretudo os 
que supostamente haviam acumulado algum ouro ou teriam desrespeitado 
alguma das regras do “currutelo”. Muitos cadáveres foram enterrados nas 
praias na época da seca. Com o início das cheias, a partir de março, os corpos 
em decomposição boiavam e eram levados pelas águas, rio abaixo. Além dos 
impactos subjetivos que aqueles cadáveres provocaram nas comunidades, tal 
calamidade prejudicava o uso do rio, e obrigava os nativos a tomar banho e a 
buscar água potável em lugares distantes, nos afluentes menores. As comuni-
dades mais atingidas foram Bacabal e Vila Nova, habitadas majoritariamente 
por Baniwa. Em Bacabal, construiu-se uma pista de pouso para a saída do 
ouro e chegada de mantimentos e cachaça para o currutelo. Por efeito das 
dragagens, o canal do rio foi assoreado por bancos de areia deslocados. Isso 

180 Criada pelo Decreto no 95.859 de 9 de março de 1988, assinado pelo então Presidente José Sarney, tinha apro-
ximadamente um milhão de hectares entre os rios Marié e Curicuriari.
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confundia os práticos,181 gerando problemas de segurança na navegação flu-
vial. Enfim, o caos estava instalado não somente para os indígenas, mas tam-
bém para toda a população do alto rio Negro.

Em maio de 1993, a Justiça Federal concedeu uma liminar determinan-
do a retirada dos garimpeiros. A ação da Polícia Federal, porém, só ocorreu 
em setembro do mesmo ano. Até lá foram meses de muita violência, danos 
sociais e ambientais. Mas certamente os patrões do garimpo, fora da área, 
lucraram muito. E para esses “empresários” criminosos, os garimpeiros, as 
prostitutas e os indígenas estavam no plano dos desvalidos, eram gente des-
cartável. Para os militares, os garimpeiros eram vistos como um mal neces-
sário. Do ponto de vista da Doutrina de Segurança Nacional, a faixa norte 
da fronteira amazônica era um “vazio demográfico”, que poderia significar 
ameaça à soberania nacional. Ou seja, um dos fundamentos estratégicos do 
Exército era “vivificar” a fronteira. O que pretendiam era a abertura de estra-
das, como a BR-307, que facilitassem o acesso de migrantes à região.182 No 
fundo, para os militares, os garimpeiros convinham como um tipo de “van-
guarda”, embora fossem na prática bois de piranha da ocupação da fronteira, 
finalmente malograda.

Nesse episódio, o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, o senhor José 
Beleza, prometera mundos e fundos aos garimpeiros em troca do pagamento 
do “dízimo” à prefeitura, ou seja, uma taxa ilegal e cercada de dúvidas sobre 
seu verdadeiro destino. José Beleza era comerciante no trecho, um dos patrões 
do extrativismo do médio rio Negro. No início do garimpo estimulado pelo 
prefeito, intrigou-me o fato de os nativos não reagirem àquela invasão, mes-
mo sabendo da sua ilegalidade diante da Terra Indígena reivindicada na justi-
ça. O que ocorreu foi que o sistema de aviamento foi rapidamente adaptado e 
aplicado pelo garimpo. Ou seja, mais que o garimpo em si, o que já significava 
um colar de malefícios, era o regime de dívidas, o modelo do sistema de avia-
mento, que se impôs aos garimpeiros e também aos indígenas.

Não foi preciso muito esforço para compreender que a “economia” do 
garimpo havia sido infiltrada rapidamente pelas estruturas antigas do escam-
bo e da dependência econômica dos indígenas em relação aos “patrões”, nes-
se caso os próprios garimpeiros, eles mesmos subjugados pelos “empresários” 

181 Pilotos indígenas especialistas na navegação.
182 Essa perspectiva do “vazio demográfico” vigorou na Ditadura Militar e fundamentou a abertura da estrada 
Transamazônica, da Cuiabá-Santarém, da Manaus-Boa Vista, entre outras obras de infraestrutura ou de “desen-
volvimento econômico”, como a concessão de fortes incentivos fiscais aos projetos agropecuários e minerários em 
toda a região. A Perimetral Norte não chegou a avançar concretamente, senão em pequenos trechos como foi o caso 
da estrada São Gabriel-Cucuí. O fim do regime militar, associado à crise econômica dos anos 1980, permitiu que 
chegássemos ao início da década de 1990 com a maior parte das florestas (e dos territórios indígenas) da chamada 
Calha Norte do Amazonas protegidas.
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fora da região. As mercadorias chegavam de barco ou de avião, pelas mãos 
de intermediários, em “pagamento” adiantado aos garimpeiros, que deviam a 
eles em ouro. A diferença ali era que os nativos trocavam o que tinham, prin-
cipalmente farinha e peixe, a preços vis, em troca de migalhas de ouro “com-
pradas” a preços aviltantes. E nessas condições de dependência por dívida, 
tornaram-se presa fácil dos garimpeiros e seus “chefes”, que passaram inclu-
sive a assumir para si um discurso de “amigos” e “defensores” dos indígenas, 
inclusive criticando os órgãos do Estado, como a Funai e o Ibama, que não 
tinham, naquela época, condições reais de atuar e garantir o cumprimento da 
lei na área.183

Ou seja, a penetração repentina da exploração garimpeira nos anos 
1990, marcada pela extrema violência, foi rapidamente “incorporada” pelo 
sistema de aviamento, inclusive com a participação na rede de “escambo” tanto 
dos antigos comerciantes regionais quanto de novos atores vinculados ao ga-
rimpo, como os próprios extratores e seus “patrões” fora da região. Um dado 
interessante se revelava nesse episódio, que foi a fragilidade e ambiguidade da 
presença e ação do Estado, atuando em parte como garantidor da lei, mas tam-
bém como “cúmplice” do sistema, com seu lastro de violências. Como afirmei 
anteriormente, o caso do garimpo demonstra que essa resiliência do aviamento 
vinha de longe.

183 Atualmente, o ICMBIO substituiu o Ibama na região e atua com mais eficácia no Parque Nacional do Pico da 
Neblina, em parceria com a Funai e os Yanomami. A Funai ampliou-se e consolidou uma Coordenação Regional 
Rio Negro, com sede em São Gabriel da Cachoeira, e duas Coordenações Técnicas Locais no médio rio Negro, uma 
situada na foz do rio Cauaburis e outra na cidade de Santa Isabel do Rio Negro.


