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RIO XIÉ
O AVIAMENTO NO FINAL DO SÉCULO XX



Nada mais duro, do que descabellar a palmeira Leopoldinia das 

fibras textis, que a revestem toda, dos pecíolos ao pé do tronco. A 

cerda, que vestisse um ídolo mau e repulsivo, algum manitú Kana-

ca, é áspera e aninha predilectamente aranhas, lagartas, serpentes, 

lacraus e centopeias. De sol a sol, atolado na vasa dos igapós, o 

serviço é uma pena inédita para parrecidas. As mãos, a cara, ficam 

lanhados pelo desemaranhamento da grosseira fiapagem, que é pre-

ciso arrancar do abominável vegetal. E sempre o terror do “bicho” 

intrometido na grenha, de dente ou ferrão prompto e venenoso… 

Nenhum resultado compensador. O caboclo nunca vira um dez réis 

n’esse trabalho de crua e refinada penalidade chineza.184

184 Rangel (1908, p. 275-276).



O EXTRATIVISMO DA PIAÇABA

NO ALTO NEGRO E XIÉ

Minha excursão inicial pelo alto Negro, a montante de São Gabriel da 
Cachoeira, ocorreu em fevereiro de 1990.185 O objetivo era chegar à primeira 
comunidade dentro do rio Xié, chamada Vila Nova. Viajei na Vênus, uma 
igarité de um comerciante/patrão da cidade, o senhor Alfredo Coimbra, que 
possuía na margem esquerda do Negro uma “fazenda” chamada Tabocal dos 
Coimbra, onde criava algumas cabeças de gado e também explorava madeira 
e a beneficiava em sua serraria, a ser vendida em seu estabelecimento comer-
cial na cidade. O barco servia para transporte de mercadorias e produtos que 
o comerciante negociava no trecho entre a mencionada cidade e o distrito de 
Cucuí, local do Pelotão de Fronteira do Exército, junto à Venezuela. Tabocal 
dos Coimbra ficava nas proximidades da comunidade de São José de Marabi-
tanas. Naquela ocasião, era a única opção de transporte para chegar mais per-
to do meu destino. Viajava com mais dez passageiros, todos Baré, incluindo o 
piloto. Depois descobri que eram fregueses da família Coimbra. De início, eles 
não revelaram suas identidades étnicas, senão ao longo da viagem, e um tanto 
timidamente, desconfiados da minha presença. Um branco desconhecido que 
queria ir para o Xié? Para eles – pensava eu – naqueles tempos do Projeto 
Calha Norte seria prudente não se expor para um branco recém-chegado.

Depois de passarmos as corredeiras daquele trecho do Negro até a Ser-
ra do Cabari e cruzarmos a Ilha das Flores, chegamos à foz do rio Uaupés. 
Soube que a embarcação iria fazer uma parada rápida na comunidade de São 
Joaquim, situada na margem direita, próxima à foz do Uaupés. Ao chegar me 

185 Viajei acompanhado também pela antropóloga Ana Gita de Oliveira.
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vi diante de um sítio-fantasma, sem nenhum morador no local. Naquele dia, 
as 21 “casas” do povoado, todas cobertas de palha, estavam completamente 
vazias. Logo fui informado que aquela comunidade era ocupada apenas na 
época dos festejos do santo padroeiro, São Joaquim, que há mais de dois sécu-
los ali ocorrem no mês de julho. Recordei na ocasião que este povoado tinha 
sua origem no século XVIII, estabelecido como aldeamento indígena pelos 
missionários carmelitas ainda antes do período pombalino. Mapas daquela 
época, como o elaborado por Lobo D’Almada por volta de 1780, já indi-
cavam a posição dessa e de outras localidades que iria encontrar rio acima, 
como Nossa Senhora da Guia, São Marcelino e Marabitanas. 

Verifiquei em seguida que a parada havia sido motivada para o cum-
primento de uma promessa de um casal de passageiros, que pedira ao santo 
ajuda para a cura de um de seus filhos pequenos, que seguia viagem no colo 
materno e se encontrava muito doente. Todos os indígenas rezaram com silen-
ciosa devoção. A capela era singela, de pau a pique rebocado com tabatinga, 
e decorada internamente com uma grande quantidade de velas, bandeirolas 
coloridas e fitas que enlaçavam o santo. Em frente e atrás do pequeno altar 
com a escultura de São Joaquim estavam depositados os utensílios e adereços 
utilizados durante a festa do padroeiro. Minha sensação era a de uma viagem 
no tempo, observando naquela cena de devoção indígena ao santo a profun-
didade e longa permanência de práticas católicas de raízes coloniais. Festas 
de santo e povoados como o de São Joaquim existem em todo o rio Negro, 
desde o baixo até o alto, inclusive nos seus afluentes, como no caso de Tunu, 
no rio Xié. Os indígenas as incorporaram, há séculos, como parte de seus 
rituais “tradicionais”.186

Subindo o rio, costeando sempre a margem direita, viajamos até a noite, 
e pernoitamos numa praia a jusante da comunidade de São Felipe, situada 
nas proximidades da foz do rio Içana. Noite de lua cheia e também de for-
te temporal. Numa primeira aproximação, pude obter algumas informações 
dos demais passageiros. Aproximei-me da família promesseira, cujo pai se 
chamava Amílcar, e que haveria depois de me ajudar a chegar ao rio Xié. 
Havíamos passado pelas comunidades de Ilha do Açaí e de Aparecida. O 
chamado “beiradão” do alto rio Negro estava ocupado por várias “comuni-
dades” e “sítios”, na sua maioria de população Baré, de tradição católica, mas 
também de Baniwa, majoritariamente evangélicos, vindos mais recentemente 
do rio Içana. No dia seguinte avistamos São Felipe, localidade também esta-
belecida no século XVIII. Mais recentemente, entre 1870 e 1930, tornou-se 
muito habitada e famosa em todo o rio Negro por ter sido a residência do 

186 Figueiredo, P. (2009), Meira (1991a).
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maior comerciante daquele trecho na época áurea da borracha: o espanhol 
Don Germano Garrido y Otero, morto em 1921. Germano foi o Delegado 
dos Índios do SPI responsável pelo alto rio Negro e Xié, e seu filho Salvador 
Garrido foi o Delegado do Içana. Em sua casa ficou hospedado, de 1903 a 
1905, o etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg, que inclusive fotografou 
o espanhol, e em 1909 acolheu o bispo do Amazonas Dom Frederico Costa, 
que estava em visita pastoral. Em 1990, o lugar me parecia, olhando de pas-
sagem, uma comunidade não muito diferente das demais daquele trecho.187

Passando a foz do rio Içana, cruzamos com o barco do pastor Silvério, 
missionário estabelecido nesse rio, próximo à foz. A influência de missionários 
evangélicos nos rios Içana, Xié e alto Negro remontava aos anos 1950, e foi 
iniciada pela missionária norte-americana Sofia Muller.188 Segundo o senhor 
Amílcar, no rio Xié, próximo a sua embocadura havia também uma base da 
missão evangélica com duas missionárias, as quais encontraria alguns dias de-
pois. Fizemos uma parada em Nossa Senhora da Guia. Foi ali que se hospedou 
em 1850, na casa do comerciante/patrão português João Antônio de Lima, que 
o transportara desde Manaus, o célebre naturalista Alfred Russel Wallace. Na-
quele tempo, Guia, que era um povoado grande no século XVIII, se convertera 
numa localidade menor, com cerca de doze casas de indígenas, que moravam, 
porém, em seus sítios nas redondezas. Em seu diário, Wallace anotou:

Eles só ficam na vila quando é tempo de festa [de San-
to], ou quando chega algum comerciante, como o senhor 
Lima, por exemplo. Quando isso acontece, trazem os 
produtos que podem colher, a fim de trocá-los pelos ar-
tigos de que necessitam. Quando nada têm para trocar, 
compram fiado, comprometendo-se a fazer o pagamento 
daí a algum tempo.189

Encontrei em Guia poucas casas de pau a pique, com cerca de 40 mora-
dores, majoritariamente Baré, de orientação religiosa protestante. Mais acima, 
passamos pela comunidade de Tabocal dos Pereira, com cerca de 70 morado-
res também Baré, mas católicos. Como passávamos por volta do meio-dia, a 
maioria da população desses locais estava nas roças, e havia muitas casas de 
farinha nessas localidades. Soube por um dos passageiros que um excedente 
dessa farinha era “vendida” (trocada a crédito por mercadorias) aos comer-
ciantes que subiam e desciam o rio, vindos do Xié e do alto Negro, inclusive 

187 Costa, F. (1909), Koch-Grünberg (2005).
188 Wright (1999).
189 Wallace ([1853] 1979, p. 137, grifo nosso).
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da Venezuela. Eu descobriria mais tarde que esse escambo de farinha era par-
te importante da rede de aviamento existente na região. Ao passarmos pela 
foz do rio Xié, avistamos ao longe a localidade de São Marcelino, bem na sua 
barra, na ocasião um sítio com quatro casas, cerca de treze habitantes, todos 
Baré e católicos. Este também foi um povoado grande do período colonial, e 
nele havia, segundo seus moradores, um “grande cemitério dos antigos”.190

A montante de São Marcelino, no sítio São Luís dos Cardoso, local de 
maioria Baré, com cerca de 28 habitantes católicos, desceu um passageiro, 
morador do lugar. Tinha ido a São Gabriel reclamar da prefeitura a cons-
trução de uma escola. Neste sítio havia seis casas. Tomei conhecimento que 
muitos jovens dessas comunidades e sítios do alto Negro estavam nos garim-
pos próximos ao Pico da Neblina, aonde chegavam por percursos difíceis, de 
cerca de dez dias de caminhada, através do igarapé Bustamante, próximo a 
Cucuí, e do igarapé Bimiti, acima de Marabitanas. Seria – diziam eles – uma 
das poucas opções de obtenção de algum recurso extra para as famílias, em-
bora a maior parte dos “lucros”, quando obtinham saldo, ficava nas mãos 
dos comerciantes da cidade. Porém, a maioria dos garimpeiros seria de fora 
da região, oriundos principalmente do Pará, Ceará e de Pernambuco. Não 
duvidei disso pois a maioria dos passageiros do barco que havia me trazido 
desde Manaus até Camanaus, cerca de 20 dias antes, era constituída de ga-
rimpeiros cujo destino era o Pico da Neblina. Era gente desvalida, em busca 
de um novo El Dorado dentro da Terra Indígena Yanomami. Conversando 
sobre este tema, o senhor Amílcar me confessou que acabara de retornar da-
quele garimpo, e pelo visto não obtivera muito sucesso, pois estava de mãos 
vazias voltando para seu sítio, e ainda com o filho doente.

Marabitanas, próximo à foz do rio Xié, foi a parada seguinte. Neste 
lugar, os portugueses construíram um forte militar na década de 1760, com 
o objetivo de proteger o território ocupado dos vizinhos espanhóis, estes po-
sicionados em Santo Agostinho e San Carlos, mais acima da pedra de Cucuí, 
hoje a fronteira do Brasil com a Venezuela. Em 1990, quando lá cheguei, 
conversei com o capitão, o senhor Rufino Gaspar, Baré. Pude constatar as 
evidências da base do forte lusitano no terreno alto à beira do rio, estrategi-
camente localizado. O avô do senhor Rufino ainda lembrava-se do tempo em 
que a comunidade possuía cerca de 300 casas cobertas com telhas e dos ca-
nhões antigos do forte, quatro deles removidos pelo Exército para o pelotão 
de Cucuí. Em 1990, estava povoado com cerca de 48 habitantes, mas havia 
muitos sítios “pertencentes” a ela nas proximidades, como o próprio sítio dos 
Coimbra. Seus habitantes e os dos sítios, na maioria Baré, reuniam-se anual-

190 Pozzobon (1995, p. 14).
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mente em Marabitanas para as festas de São José e do Divino Espírito Santo, 
no mês de maio.

Em frente a Marabitanas, na outra margem do Negro, ficava Tabocal 
dos Coimbra, o destino final da Vênus. Era um capinzal grande na beira do 
rio, com umas quatro cabeças de gado e criação de porcos e galinhas. Uma 
casa principal, a morada do comerciante, e mais duas menores, dos emprega-
dos, todos indígenas Baré, inclusive uma irmã do senhor Amílcar, meu com-
panheiro de viagem dali em diante. Alfredo Coimbra teria mais três “fazen-
das” como essa, uma na boca do rio Uaupés, outra um pouco mais a jusante 
de Marabitanas, e mais uma na estrada de Cucuí. Além disso mantinha umas 
seis cabeças de gado em Marabitanas. O gado serviria para fornecimento de 
carne para a cidade, e causava transtornos para os indígenas, que não tinham 
o hábito de criação desses animais em suas comunidades.

Segundo os Baré que consultei, Alfredo Coimbra era filho de Artur 
Coimbra, oriundo do Rio de Janeiro, de onde teria vindo solteiro e se insta-
lado em Cucuí. Teria feito muito dinheiro com o comércio no alto rio Negro, 
trazendo mercadorias de Manaus para vender não somente no Brasil, mas 
também na Venezuela e Colômbia. Segundo um dos relatos, ele faria “até 
contrabando de armas, daqui pra lá, e comércio de ouro. Esse senhor Artur 
Coimbra morreu muito velho, e casou-se com uma mulher regional. Antes 
mesmo de esse velho morrer, seu filho, Alfredo, começou a trabalhar com co-
mércio aqui em Tabocal, com uma loja. Foi somente depois, e isso já faz uns 
dez anos [i.e. em 1980], que ele se transferiu com a família para São Gabriel 
da Cachoeira, onde tem agora [1990] quatro lojas”.

Ansioso para me deslocar para o Xié, dormi uma noite em Tabocal e se-
gui para o sítio da família do senhor Amílcar e de sua esposa Anésia, de nome 
Bateria, localizado um pouco a montante de Marabitanas. O nome remetia 
ao antigo local estratégico onde se instalara a Bateria do Forte, ponto de aler-
ta para qualquer intrusão espanhola vinda de montante. No sítio morava um 
grupo de irmãos e suas esposas, todos Baré. Casas de pau a pique cobertas 
com palha ou folhas de zinco, muito precárias, posicionadas de forma disper-
sa no terreno alto. Entre as casas e a floresta ao fundo, estavam as casas de 
farinha e o terreiro, com uma variedade de árvores frutíferas. Dona Carmita, 
irmã do senhor Amílcar, me ofereceu um tucunaré moqueado com açaí. Era 
tocante a gentileza com que essa parentela Baré me acolhia em suas casas, 
e foi graças à generosidade deles que pude seguir viagem até Vila Nova, no 
rio Xié. Mas tivemos de enfrentar uma pequena “odisseia” porque o senhor 
Amílcar havia conseguido um velho motor de popa, um penta, mas ninguém 
tinha combustível para a viagem, senão o suficiente para chegar até Cucuí, 
não muito longe, a montante. Lá, eu poderia comprar o necessário e pagar 
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Amílcar pelo serviço de motorista, que no caso seria de uma viagem entre 
Cucuí-Vila Nova-Cucuí, de onde, posteriormente, poderia retornar a São Ga-
briel pela estrada recém-construída pelo Exército, a BR-307.

No dia seguinte, bem cedo, saímos para Cucuí, inclusive dona Anésia e seu 
filhinho doente. O menino aproveitaria para ir ao posto médico e ser tratado 
contra verminose, tosse e gripe, pois desde que começáramos a viagem o garoto 
vomitava os vermes junto com o que comia, e a febre não baixava. O caso dele 
não era isolado. Em todos os lugares que passei, inclusive depois no rio Xié, o 
quadro sanitário era alarmante, com vários casos de tuberculose e pneumonia, 
além da verminose crônica nas crianças. Em Cucuí comprei 50 litros de gasoli-
na de um cidadão chamado Áureo. Curioso, perguntei pela história dele, o que 
fazia em Cucuí? Seu relato foi sugestivo:

Nasci aqui, e depois fui pra Manaus, onde estudei na Es-
cola Técnica. Trabalhei na Sharp. Voltei há pouco mais de 
um ano pra cá, depois de dez anos em Manaus. Estabe-
leci uma firma de conserto de aparelhos eletrônicos “de 
fachada”, para não descontar imposto. Na verdade, faço 
comércio entre São Gabriel, Cucuí e a Colômbia. Vou 
a Colômbia comprar “ouro” para revender em São Ga-
briel. Também sou funcionário do INPS, faço trabalho 
burocrático de anotar e atender os velhinhos da região, 
controlado pelo CMA [Comando Militar da Amazônia]. 
Meu interesse nesse trabalho é mais político, pois assim 
poderia visitar as comunidades.

Em Cucuí, uma localidade de função eminentemente militar, vivia-se 
uma animação pelo “progresso” trazido pela estrada. O que lá observei desse 
progresso, na prática, foi uma grande quantidade de garimpeiros que ali pou-
savam, partindo ou voltando dos garimpos do Pico da Neblina, e gente como 
Áureo, cujo destino parecia ser o tradicional para os “brancos” estabelecidos 
no Noroeste Amazônico: converter-se em mais um patrão/comerciante, ex-
plorando os indígenas.

Seguindo viagem, voltamos para Tabocal dos Coimbra, e de lá parti-
mos para o rio Xié. Dona Anésia ficou no sítio com a criança, ia somente 
o senhor Amílcar. Entramos no rio Xié por volta do meio-dia, deixando 
São Marcelino na passagem. Fui acolhido em Vila Nova pelo senhor Ar-
tur Gilberto Yarumari Pereira, Werekena, e sua esposa Olímpia Garrido 
Melgueiro, Baré. Fiquei sabendo sobre ele, antes de chegar, que eventual-
mente aviava alguns de seus “parentes” para a produção extrativa. Seria, 
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por sua vez, aviado de Ronil Garrido, um comerciante de São Gabriel da 
Cachoeira, a quem fornecia cipó e piaçaba. O sobrenome Garrido, como o 
de dona Olímpia, sua esposa, remetia ao já citado Don Germano Garrido 
y Otero, que deixou descendência em toda a região do Içana, Xié e alto 
Negro. Em 1990, quando lá cheguei, a “frente” da comunidade, ou seja, 
a proximidade da beira do rio, estava repleta de piaçaba e cipó, à espera 
do patrão. Por coincidência, no dia seguinte à minha chegada, o barco de 
Ronil Garrido, rebocando dois batelões, estava carregando cerca de 40 to-
neladas de piaçaba desde o alto Xié. Quando lá voltei em 1991, novamente 
encontrei muita piaçaba armazenada à espera do mesmo patrão. Artur 
contou-me que havia retornado recentemente de uma incursão ao garimpo 
no Pico da Neblina, passando depois por São Gabriel da Cachoeira, onde 
havia “comprado” dois fogões e vários botijões de gás, que usava à noite 
para acender poderosas lamparinas em sua casa e na de seu irmão. Em 
uma comunidade cujos moradores só contavam com rústicas lamparinas 
a querosene, era uma demonstração de “riqueza”, no caso, resultante da 
“venda” de ouro, ou talvez como recebimento adiantado pela piaçaba já 
extraída e comprometida com o patrão.

O senhor Artur era o presidente da Associação das Comunidades Indí-
genas do Rio Xié (ACIRX), fundada em 1989 e filiada à FOIRN. Ele e mais 
quatro indígenas do rio Xié, de Vila Nova e Campinas, tinham participado 
da histórica 2a Assembleia dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro, reali-
zada em São Gabriel da Cachoeira em abril de 1987, quando foi fundada 
a FOIRN. Nesses anos finais da década de 1980, as disputas indigenistas 
neocoloniais no lado brasileiro do Noroeste Amazônico estavam em plena 
mudança. Pautadas pela reascensão da presença militar, através da atuação 
do Conselho de Segurança Nacional, via Projeto Calha Norte e seus porta-
-vozes na Funai local, havia uma pressão agressiva de empresas minerado-
ras, como a Paranapanema e Goldamazon, e de centenas de garimpeiros. 
Por outro lado, havia a chegada à região de organizações civis de apoio 
aos indígenas, como o Centro Ecumênico de Documentação e Informação 
(Cedi) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), no bojo de uma im-
portante inflexão progressista da Igreja Católica, inspirada pelos ventos da 
Teologia da Libertação. Com essa “renovação”, os salesianos abdicavam 
lentamente de sua aliança principal com os militares e voltavam-se a uma 
postura de apoio ao surgimento dos movimentos indígenas, com ênfase na 
criação de associações locais e regionais, como foi o caso da ACIRX e de 
várias outras.191

191 Buchillet (1991), Meira (1994), Ricardo (1991), Wright (1986).
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A ACIRX tinha uma pauta de reivindicações com quatro pontos cen-
trais: o primeiro era a demarcação contínua da terra indígena, com garan-
tias de segurança; o segundo dizia respeito à educação diferenciada para 
suas comunidades, com a construção de escolas, merenda escolar e forma-
ção de professores indígenas, com destaque para uma “evangelização em 
nível da cultura local”, um ponto que dialogava com o novo ideário de 
“inculturação” da Igreja Católica; o terceiro ponto tratava da saúde, com 
a formação de agentes de enfermagem indígenas e a instalação de “ambu-
latórios”; e, por fim, se posicionava contra a presença de mineradoras em 
terra indígena.

De forma panorâmica, este foi o quadro político e social que encon-
trei no início da década de 1990, quando realizei as primeiras pesquisas de 
campo com a população indígena de maioria Werekena, Baniwa e Baré no 
alto rio Negro e rio Xié. Estas investigações resultaram, em 1993, numa 
etnografia da exploração e comércio da piaçaba.192 Fui motivado a estudar 
esses povos por três razões principais: (1) os Werekena e Baré, estes últimos 
passando por um processo de reemergência identitária, tinham sido até en-
tão pouco estudados do ponto de vista de uma história indígena; (2) a região 
era bem documentada pelas fontes históricas, desde o período colonial; e 
(3) os indígenas tinham uma viva participação na atividade extrativista da 
piaçaba e de outros produtos desde pelo menos o final do século XVIII. 
Esta última questão somente “apareceu” para mim após a primeira ida ao 
campo, reorientando o rumo da pesquisa e conduzindo-me ao estudo do ex-
trativismo da piaçaba. A abordagem do extrativismo, por sua vez – e só fui 
ter mais clareza disso após estas incursões iniciais ao campo –, me revelava 
um aspecto mais profundo e estruturante da sociabilidade entre os povos 
indígenas e seus patrões: a permanência do antigo sistema de aviamento no 
final do século XX.

192 Meira (1993b).
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Mapa 2 Rio Xié e alto Negro.
Fonte: Instituto Socioambiental.

OS WEREKENA, BANIWA E BARÉ

Já me debrucei no capítulo 1 sobre as características culturais dos povos 
de língua Aruak, inclusive acerca dos Werekena, Baniwa e Baré, os principais 
habitantes do rio Xié. Chamo novamente atenção aqui para um aspecto: os 
Aruak do Noroeste Amazônico foram fortemente impactados pelo processo 
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colonial, desde a virada do século XVII para o XVIII, tendo sido nomeados 
por vários etnônimos, e assim dificultando as identificações e vínculos linguís-
ticos, pois nem sempre as referências documentais do passado, produzidas 
pelos colonizadores, se referiam a um único povo, mas a grupos exogâmicos, 
fratrias ou mesmo articulações mais amplas de vários povos. Tais nomeações 
apareceram inicialmente nas fontes produzidas pelos colonizadores ou por 
relatos de viajantes, e foram variando com o tempo. As mais usadas foram 
Ariquena, Uerequena (Werekena); Baniva, Baniba (Baniwa); Maratibitena, 
Mandauaca (Baré), entre outras. Retomo aqui estas referências porque os 
povos indígenas que vivem nesta sub-bacia devem ser compreendidos consi-
derando este pano de fundo histórico de longa duração, ou seja, as grandes 
mobilidades espaciais e os processos de etnogênese ocorridos no passado. É 
igualmente importante destacar o desenvolvimento de uma importante pro-
dução extrativa de piaçaba, subordinada ao sistema de aviamento implanta-
do no período colonial, que persistia funcionando no final do século XX no 
rio Xié, como será apresentado nas próximas seções.193

O rio Xié é um afluente do rio Negro pela margem direita e seu percurso 
está inteiramente dentro do território brasileiro, próximo à fronteira com a 
Colômbia, cuja linha limítrofe passa exatamente pelo divisor de águas deste 
rio com o rio Guainía. Alguns de seus afluentes que nascem mais ao nor-
te, como os igarapés Uiríua e Teuapuri, permitem a passagem relativamente 
rápida para o rio Tomo e outros, que deságuam no Guainía. Os caminhos 
terrestres ou varadores têm sido usados pelos povos Aruak há muitos séculos, 
e também o foram pelos colonizadores portugueses no final do século XVIII, 
no contexto das disputas de fronteira com o Vice-Reinado de Nova Granada, 
como foi o caso da viagem de espionagem nas bases espanholas feita por Ma-
noel da Gama Lobo d’Almada na década de 1780, um dos primeiros portu-
gueses a subir o Xié. Através do Teuapuri, passou por terra ao Tomo e desceu 
o Guainía até o forte espanhol de Santo Agostinho, antes de voltar ao forte de 
Marabitanas e nos legar os primeiros mapas detalhados dessa região da trípli-
ce fronteira.194 Ou seja, este rio há muito tem sido frequentado por brancos, 
tanto militares quanto principalmente comerciantes em busca de piaçaba.

Segundo uma narrativa mítica dos Werekena, que era de conhecimento 
comum aos outros povos do rio, o Xié teria “surgido” no início dos tempos 
por ação da cobra grande, que levara duas crianças que desobedeceram às 
regras do jejum, descendo o rio – na verdade “criando-o” –, e na perseguição 
a esta cobra os antigos fizeram todas as cachoeiras, cujos nomes advêm dessa 

193 Andrello (2014), Hill (1983, 1996a), Journet (1995), Losada (1990), Meira (2006), Wright (1981, 2005).
194 Reis ([1939] 2006).
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desventura. Tal referência mítica expressa a antiguidade da ocupação daquele 
território pelos Werekena, Baniwa e Baré e o domínio da memória, mesmo 
com todos os transtornos do processo colonial, como a escravidão, as epide-
mias e as mobilidades forçadas pelo aviamento. Assim conta a narrativa:

Um dia, durante um dabucuri, as crianças, após quatro 
dias de jejum, foram com os velhos fazer tinguijada. Os 
pais de duas crianças, com pena delas, antes de saírem, 
deram-lhes um pouco de caribé, escondido dos velhos. 
Quando todos chegaram ao mato, as crianças começa-
ram a pegar os peixes, e os velhos ensinando. De repen-
te, próximo daquelas duas crianças, apareceu um vulto 
como se fosse o pai deles, que os mandou mergulhar na 
água. Quando eles mergulharam, aquele vulto se trans-
formou numa Cobra Grande e levou as crianças rio abai-
xo. Quando os velhos viram aquilo, chamaram os pais e 
todos foram atrás daquela cobra, para tentar recuperar as 
crianças. Por isso eles foram fazendo as várias cachoeiras 
do rio, para tentar matar a cobra. Numa cachoeira, eles 
colocaram uma paca, para esta morder a cobra. Mas a 
cobra enganou a paca e conseguiu passar. Depois eles fi-
zeram uma outra cachoeira, e colocaram uma onça (tipo 
quati), para pegar a cobra. E disseram que dessa vez a co-
bra não escaparia. Mas novamente a cobra escapou com 
as crianças. Por isso o nome daquela cachoeira é Quati, e 
lá tem uma pedra em forma de onça. Mais abaixo, eles fi-
zeram uma cachoeira grande e lá colocaram vários bichos 
(sapo, anta) e também um matapi. Mas também nessa 
cachoeira a cobra conseguiu escapar.

Nesses tempos primordiais, também o alto curso do rio era interditado, 
na altura da atual comunidade chamada de Tucano, a montante da cachoeira 
de Quati. Por outra narrativa que recolhi, ali vivia sob as águas um encanta-
do chamado Mayua. Este encantado, que fazia “borbulho” na água, virava e 
afundava as canoas que tentavam passar pelo local, o que levou à abertura 
de um grande varador, usado naquele tempo para passar as canoas por terra, 
e não correr o risco de enfrentar Mayua. Foi somente depois que um pajé 
“soprou” esse encantado “que ele ficou de costas para o rio, de frente para a 
mata. Por isso ele agora não incomoda mais as canoas que passam”. Segundo 
Stradelli, Mayua seria o “ser misterioso de onde provém todo o mal […] que 
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pode estragar a criança que está para chegar à puberdade, e basta a sua vista 
para a inutilizar para todo o sempre, de onde o resguardo, o jejum e as cerimô-
nias diversas, a que são sujeitos os moços e moças […]”.195 Quando lá estive, 
na década de 1990, na passagem desse trecho, os indígenas faziam silêncio, 
receosos de chamar a atenção e “acordar” Mayua.

No século XX, o primeiro levantamento sistemático conhecido do rio 
Xié foi realizado em 1928 pelo Marechal Boanerges Lopes de Sousa, mas 
publicado somente na década de 1950 em dois livros: Índios e explorações 
geográficas e Do rio Negro ao Orenoco.196 Boanerges era um discípulo de 
Cândido Rondon e participara de ações indigenistas do SPI, como também 
das campanhas de inspeção de fronteiras, como as que deram origem a esses 
dois livros. Segundo suas informações, em 1928, a população indígena total 
do rio Xié era de apenas 165 indivíduos, habitando 15 sítios ou povoados, 
incluído o de São Marcelino, bem na foz. Eles eram os seguintes, da foz para 
as cabeceiras: São Marcelino; Santíssimo; São José ou Meguerez; Caidaruco 
ou Cavaidaruco; Santo Antônio; Sítio do Juco; Santa Cruz; Cumati-cachoei-
ra; Tonu; Cantagalo; Sítio do Mandu; Nazareth; São Marcelino; Altamira; e 
Pamá.

No povoado de São José ou Meguerez, próximo de onde atualmente está 
a comunidade de Vila Nova, Boanerges encontrou o indígena Pedro Antônio, 
vindo da Venezuela, com quatro filhos homens e três filhas. Um de seus genros 
era nativo do local. Embora sem indicação étnica, podemos supor que Pedro 
Antônio era Werekena, pois o capitão de Vila Nova em 1990, nascido em 1933, 
era provavelmente seu descendente direto: também de nome Pedro Antônio, se 
autoidentificou como Werekena. Subindo o rio, no sítio Cavaidaruco (Santa 
Rosa), encontrou Ricardo Tomás, que indicou como sendo um Baniwa do Iça-
na. Encontrei os descendentes da família Tomás em 1990 e havia uma senhora 
de 60 anos em Tunu que se autodeclarava Baniwa. Havia entretanto alguns 
membros da família Tomás, de Anamoin, que se autodeclararam Werekena.

Nos sítios de Santo Antônio e Juco (Ioco), o militar encontrou famí-
lias de venezuelanos: José Maria Lara e Ramón Galbuena. Não encontrei em 
1990 nenhum descendente dessas famílias no Xié. Em seguida, no sítio Santa 
Cruz, apontava a presença do venezuelano Olegário Iarrumare. Nos sítios de 
Santo Antônio, São José e Santa Cruz, segundo o marechal, todos os líderes 
eram Iarrumare, irmãos do Olegário. Esta família, hoje autonomeada Yaru-
mare, tem vários descendentes no Xié, tanto “católicos” quanto “protestan-
tes”. Segundo os relatos que obtive, vieram todos da Venezuela por volta dos 

195 Stradelli (1929, p. 519).
196 Sousa, B. (1955, p. 21, 56; 1959, p. 31-36).
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anos 1920 e atualmente alguns se autodeclaram Werekena, a maioria Baré. A 
comunidade de Umarituba, por exemplo, era em 1992 quase toda povoada 
por Baré da família Yarumare. Os velhos eram conhecedores do mito de Pu-
runamínare, herói cultural Baré. 

Em Cumati-cachoeira, Boanerges pousou na casa do Sr. Agostinho Bal-
tazar. Novamente não indicou sua origem étnica. O mais velho representante 
dessa família em 1992, Manoel Baltazar, morador de Cumati, então com 80 
anos, afirmava ser Baré, mas alguns de seus descendentes mais jovens, quando 
questionados para o recenseamento, tinham dúvidas em responder se eram 
Baré ou Werekena. O fato é que havia descendentes da família Baltazar em 
Vila Nova, Campinas, Nazaré, Cumati, Umarituba e Anamuin.

Quando chegou a Tunu, Boanerges foi recebido pelo tuchaua Cândido 
Gregório. Fala muito a respeito dele, da forma de trabalhar a piaçaba e da 
exploração dos comerciantes. Mas, novamente, não informa explicitamente a 
origem étnica do tuchaua. Dá porém a entender, no seu mapa, que o capitão 
Cândido era Siuci (um sib Baniwa), como seu filho Quintino, habitante do 
sítio Cantagalo. A população dos sítios de Nazaré, São Marcelino e Altamira, 
mais a montante, também seria toda Siucis, segundo o Marechal.

Os últimos moradores do Xié de então, habitantes das “taperas” de 
Macuxixiri, Marutupaua e do sítio Pamá, informavam ser Baniwa do Içana. 
É interessante observar que no seu mapa identificou um sítio, no alto curso do 
rio, de nome Francisco Narciso, sobre o qual não faz qualquer referência no 
texto. Francisco Narciso era certamente o chefe desse sítio, e havia no Xié vá-
rios descendentes dessa família habitando a comunidade de Vila Nova, entre 
outras. Todos os Narciso identificavam-se em 1992 como Werekena.

Em 1970, o linguista venezuelano Omar Gonzalez Ñañez subiu o rio 
Xié e visitou os sítios São José (atual Vila Nova), Réia, Kuté, Nazaré, Cuma-
chí (Cumati), Tono (Tunu), Merey, Sárapuruka e Boca de Namuí (Anamoin). 
Viajava com dois indígenas da Venezuela, um falante de Werekena e outro de 
Baniwa. No percurso, entrevistou os mais velhos das comunidades e sítios e 
recolheu informações sobre a toponímia. Seu interesse era conferir os falantes 
Werekena no Xié e sua conclusão foi a de que não haveria, com exceção de 
sete pessoas, falantes dessa língua. Ñañez apontou uma presença majoritária 
de indígenas Baniwa que teriam vindo do povoado de Maroa e do igarapé 
Aquio, entre a Colômbia e a Venezuela, em função da escravidão e do recruta-
mento iniciados a partir das revoluções de Fúnes e Arévalo, que teriam ocor-
rido durante o mandato do General Juan Vicente Gomez, entre 1920 e 1935. 
Desse modo, no final do século XX, a população indígena do Xié era, em 
grande parte, descendente de migrantes vindos da Venezuela, que chegaram a 
este rio principalmente no início da década de 1920, como podem comprovar 
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tanto o testemunho de Lopes de Souza como a memória oral indígena, que 
enfatiza muito as histórias violentas do “tempo do Arévalo”, ou seja, de Emí-
lio Arévalo Cedeño, que liderou uma guerrilha contra o governo em 1914. Foi 
no “tempo do Arévalo” que os ancestrais de boa parte das famílias indígenas 
do Xié teriam vindo para o Brasil.197

Finalmente, o cruzamento dos dados genealógicos e históricos parece 
indicar que a população desse rio, ao longo do século XX, se manteve majo-
ritariamente formada pelos Werekena, Baniwa e Baré, embora as pesquisas 
linguísticas feitas por Ñañez em 1970 colocassem em dúvida, sobretudo, um 
suposto uso da língua Werekena. Pesquisas linguísticas mais atualizadas po-
derão aclarar dúvidas que ainda persistem nesse campo, e que têm promovido 
autodeclarações étnicas muitas vezes ambíguas ou confusas entre estes três 
etnônimos. Interessante registrar aqui o testemunho do cientista austríaco 
Johannes von Natterer, feito em 1831, recolhido de seus diários pelo zoólogo 
Emílio Goeldi e publicado no Boletim do Museu Paraense em 1894. Anota o 
cientista suíço que, naquele ano, Natterer subiu o rio Negro e chegou a San 
Carlos, na atual Venezuela, onde encontrou indígenas Baré, Bannivas e Ue-
requennas. Meses depois, ao descer o rio, resolveu subir o rio Xié no mês de 
junho, época da cheia, chegando à cachoeira de Cumati. Goeldi transcreveu 
parte do diário do naturalista austríaco, no qual informa que, “mais para 
cima [da cachoeira], três a quatro dias, m’informam residir muitos Ueregue-
ras [Werekenas] bravios”.198

A Funai fez um recenseamento do rio Xié em 1986, no contexto de 
implantação do Projeto Calha Norte, que definiu o Xié como Terra Indígena. 
Este recenseamento apontava uma população total de 591 indivíduos, habi-
tando 23 comunidades e sítios199 ao longo do rio. Com a criação do Posto 
Indígena da Funai em Anamoin, em 1987, foram feitos novos levantamentos 
no final dessa década. Em março de 1987, a comunidade de Anamoin tinha 
176 indivíduos. Em dezembro de 1987, um levantamento da mesma comu-
nidade e alguns sítios próximos indicou 270 habitantes. O recenseamento 
geral do Xié foi atualizado em 1988, indicando uma população total de 641 
indivíduos, divididos em sete comunidades (cada uma reunindo os sítios vizi-
nhos) ao longo de suas margens. Este levantamento foi o primeiro a indicar 
a origem étnico-linguística de cada pessoa, apontando 430 Werekena (67%), 
163 Baré, 29 Baniwa, 12 Tariana, 5 Tukano e 2 Arapaço. Esses dados eram 
semelhantes a uma listagem feita pela ACIRX em 1990, que apontava uma 
população geral de 610 indivíduos, habitando 11 comunidades. Destes, 413 

197 Ñañes (1972), Zavala (1988).
198 Goeldi (1894, p. 212).
199 A Funai não fez distinção entre comunidades e sítios.
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seriam Werekena (67%), 176 Baré (28%), 20 Baniwa (3%) e 1 Tukano. Por 
todos estes registros, pessoas autodeclaradas Werekena, Baré e Baniwa ocupa-
vam majoritariamente o rio Xié desde o início do século XX aos anos 1990.

Pelo recenseamento que fiz entre 1990 e 1993, o rio Xié possuía uma 
população de cerca de 600 habitantes, que vivia em nove comunidades e tam-
bém em cerca de 20 sítios. Subindo o rio desde a foz, as comunidades esta-
vam posicionadas nesta ordem: Vila Nova, Campinas, Ioco, Nazaré, Cuma-
ti, Tunu, Umarituba, Tucano e Anamoin. Do total da população, 43,8% se 
autoidentificavam Werekena; 35,8% Baré; 13,1% Baniwa; 2,2% Tariana; 
2,2% Tukano e 1,2% Curipaco.200 Anamoin, a comunidade mais a montante 
do Xié, tinha 27,6% do total da população do rio, seguida por Vila Nova, 
19,5%; Campinas, 10,8%; Ioco, 10,1%; Tunu, 9,1%; Cumati, 7,2%; Nazaré, 
5,7%; Umarituba, 5,5%; e Tucano, 4,5%. A maioria dessa população, como 
nos outros rios da região, vivia em comunidades, como já vimos, nome dado 
pelos missionários católicos e adotado pelos protestantes às localidades que 
vieram a substituir as antigas malocas comunais, que constituíam outrora 
uma aldeia.

As comunidades de Cumati, Nazaré, Ioco, Campinas e Vila Nova fica-
vam situadas a jusante da cachoeira de Cumati, um marco natural impor-
tante como divisor do rio entre o alto e o baixo. Tais comunidades tinham 
uma população de orientação religiosa protestante. Nelas, ao menos de forma 
explícita, não se bebia nem se fumava, o que significava dizer que não mais 
realizavam festas de caxiri nem dabucuris, rituais tradicionais nos quais o 
consumo de bebidas e o uso do tabaco são essenciais. Nessas comunidades, 
por outro lado, se realizavam conferências periódicas, que são as reuniões dos 
crentes. Observei, entretanto, que a maioria de seus habitantes, quando doen-
tes, sempre procurava os pajés e benzedores das comunidades católicas, que 
ainda utilizavam os recursos tradicionais como o tabaco, o paricá e as rezas 
(cantos), proibidos pelos evangélicos, para as sessões de xamanismo.

As comunidades situadas a montante da cachoeira de Cumati eram 
católicas: Tunu, Umarituba, Tucano e Anamoin. No caso de Tunu, locali-
zada numa ilha, sua população vivia majoritariamente em sítios pequenos, 
tais como Macuxixiri ou Quati, e os moradores se dirigiam para a sede da 
comunidade apenas na época da festa do Santo, em junho. Como nos casos 
de São Joaquim, no Uaupés, de Marabitanas, no alto Negro, e muitas outras 
comunidades católicas, nessa ocasião todos bebem, comem, dançam e re-
zam em demasia por vários dias seguidos. Sendo uma tradição muito antiga, 
vinda do século XVIII, as ladainhas são cantadas em latim, que a tradição 

200 Meira (1993b).
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oral soube manter desde os tempos coloniais. Essa população professa um 
catolicismo sem a presença oficial da Igreja, sem padres locais ou visitadores. 
Nessas comunidades católicas, pelo menos de forma mais visível, algumas 
práticas indígenas xamânicas e rituais permaneciam efetivas, sobretudo entre 
os mais velhos.

A divisão religiosa do rio em duas partes, no entanto, não impedia a rea-
lização de casamentos entre pessoas do alto e do baixo, em relação à cachoeira. 
As relações sociais entre crentes e católicos eram circunstancialmente amistosas 
ou conflituosas, muito semelhantes à situação no rio Içana.201 Outros fatores 
atuavam, em 1990, para tencionar tais relações, como foi a criação da ACIRX, 
em 1989, cuja diretoria era formada basicamente por crentes oriundos das 
comunidades de Vila Nova e Campinas. Em Anamoin, sobretudo, havia des-
confianças de parte da população em relação à associação, em razão de intrigas 
muitas vezes estimuladas pelos comerciantes/patrões ou pelo chefe de posto da 
Funai, que se opunha ao movimento indígena. Com relação à atividade extra-
tivista, porém, todos os indígenas do rio estavam igualmente envolvidos com 
ela, e enredados ao sistema de aviamento imposto pelos comerciantes/patrões.

Como narrei na seção anterior, minha primeira chegada ao rio Xié foi 
em Vila Nova, a comunidade mais próxima da foz, onde permaneci por apenas 
dois dias, com uma rápida visita à comunidade de Campinas, um pouco a mon-
tante. Vila Nova, a segunda mais populosa depois de Anamoin, possuía cerca 
de 19,5% da população total do rio e era formada por Werekena (64,7%), Ba-
niwa (16,4%), Baré (12,9%) e Tukano (6,0%). Possuía 21 famílias, somando 
116 moradores, que habitavam em casas unifamiliares. De perfil demográfico 
jovem, a maioria da população era formada por pessoas com menos de 30 
anos, havendo somente cinco com mais de 60 anos. Tinha uma escola para os 
primeiros anos de ensino fundamental, sem professor, e um posto médico va-
zio. Também uma igrejinha de devoção evangélica Batista, cujo pastor era um 
nativo ou ocasionalmente uma missionária branca vinda da Missão próxima, e 
um centro comunitário, a maior edificação da comunidade, onde eram realiza-
das atividades com todos os moradores, principalmente refeições comunitárias 
aos domingos. Foi nesse local que fui convidado a armar a minha rede.

Todas as construções eram feitas de pau a pique, as fachadas pintadas 
de tabatinga202 mesclada com leite de sorva203 e cobertas de palha de bu-

201 Galvão (1959), Wright (1981).
202 Argila branca.
203 Látex extraído de árvores do gênero Couma, com destaque para a Couma macrocarpa, conhecida também 
como cumã-uaçú ou sorvão, e a Couma utilis, também chamada sorvinha. Os indígenas sempre utilizaram a sorva, 
tanto para alimentação quanto para a calafetação de canoas, ou, misturada com tabatinga, como tintura.
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çu.204 A conformação espacial da comunidade era claramente influenciada 
pela lógica missionária protestante, diferente daquela de influência católica 
existente no baixo, médio e alto Negro que havia conhecido no caminho 
de subida desde Manaus, e que iria encontrar depois no alto Xié. Aqui a 
organização era “cartesiana”: as casas, em duas “fileiras” paralelas, estavam 
alinhadas perpendicularmente ao rio, voltadas para um “pátio” central de 
areia bastante limpa, cuja varrição era constante. As fachadas brancas das 
casas, geralmente com uma porta e duas janelas feitas de itaúba, eram “emol-
duradas” com cores fortes como o verde, vermelho, rosa ou azul. No centro 
do terreno ficava somente a igreja, que na ocasião estava sendo inteiramente 
renovada. O fundo das casas estava voltado para os terreiros. Como cheguei 
por volta do meio-dia, havia pouca gente no local, e o sol a pino ofuscava a 
visão do pátio deserto. Nesse espaço, os visitantes “de fora” podem transitar 
sem interferir na vida doméstica, e aos domingos é para onde os nativos se 
voltam: da frente das casas para o culto no pequeno templo e, em seguida, às 
refeições compartilhadas no centro comunitário. Depois do almoço, o jogo 
de futebol no pátio central. 

A vida cotidiana na comunidade, que durava a metade do ano em que 
os moradores não estavam no piaçabal, se projetava basicamente para os ter-
reiros situados na parte posterior das casas, além dos quais há dois pequenos 
igarapés que desembocam no Xié, um de cada lado do povoado. Os terreiros 
são espaços sombreados por árvores frutíferas: açaizeiros, pupunheiras, cupua-
çuzeiros, pimenteiras e outras árvores maiores, inclusive mangueiras. Também 
ali, em pequenas canoas já velhas e com pequenos furos, suspensas em dois 
suportes de madeira, plantam-se ervas medicinais. Durante as manhãs e as 
tardes, os terreiros são plenos de rebuliço, conversas e muito trabalho, sobre-
tudo feminino. Um fator importante para o movimento dos fundos das casas 
e do terreiro é a localização ali das cozinhas. É um espaço íntimo, de cada 
família nuclear, e dominado pelas mulheres. Embora não haja quaisquer tipos 
de cercados, todos sabem o que lhes pertence, o “território” de cada casa sen-
do muito claramente definido entre os vizinhos. Mas é um espaço de trânsito 
livre, principalmente para as crianças, ainda mais se lembrarmos de que todos, 
na comunidade, formam uma grande parentela em função das alianças matri-
moniais. No igarapé próximo ao terreiro fica o porto doméstico, onde estão 
amarradas as ubás de cada família. É por esse caminho que os homens chegam 
à cozinha e à casa, ao retornarem de caçadas e pescarias, como também as 

204 Manicaria martiana Palmacea, espécie de palmeira comum na terra firme, cujas folhas são muito utilizadas 
em coberturas de edificações em geral. Também eram utilizadas palhas de caranã (Mauritia caranã Palmacea) e da 
piaçabeira (Leopoldínia piaçaba Wallace) (Grenand; Ferreira, 1989).
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mulheres das roças, no meio da tarde, com os waturás205 cheios de mandioca. 
A farinha do Xié tinha fama, então, de ser uma das melhores do alto Negro.

Em 1990, pelos relatos orais, havia mais de três gerações que os indígenas 
não moravam mais nas malocas tradicionais, mas a memória delas persistia 
muito viva entre os velhos moradores, além dos vestígios materiais existentes 
no território. Em uma das narrativas que anotei, haveria sinais dessas anti-
gas malocas no igarapé Cunuehé, afluente do baixo Xié pela margem direi-
ta. Cunuehé, na língua Werekena, significaria fosso, como os que existiam no 
entorno das malocas, para servirem de proteção aos inimigos. Na altura da 
cachoeira de Cumati, adjacente a ela e também mais para o centro da floresta, 
haveria marcas de duas malocas antigas, também protegidas por um fosso si-
tuado próximo ao rio. Outros vestígios de malocas antigas existiriam no alto 
Xié, próximo às serras. Os fossos serviam para proteção em tempos de guerra, 
que seriam feitas com o uso de bordunas. Segundo um informante Werekena, 
nos tempos antigos “o povo de uma maloca fazia guerra com outro e depois 
passava uns cinco anos em paz, quando, de repente, aquele povo que tinha sido 
atacado faz a vingança. Às vezes eles atacavam de manhã bem cedo quando 
ainda estavam dormindo”. Historicamente, as relações interétnicas nessa região 
foram marcadas por conflitos e guerras, acentuadas pelo processo colonial.206

Talvez a memória das antigas malocas ainda permanecesse na arquite-
tura de algumas construções atuais. Pelo menos assim me pareceu quanto à 
casa comunitária onde me hospedaram. Era uma edificação com pé-direito 
de uns oito metros, com extraordinárias colunas de madeira, sendo a peça 
central feita de pau-brasil, e as paredes laterais, todas brancas pintadas de 
tabatinga, possuíam altura de cerca de três metros, com poucas e pequenas 
janelas. Oito longas peças de madeira ligavam horizontalmente os dois lados 
da enorme construção. Olhando para o interior daquela enorme armação de 
madeira, sustentando uma estrutura de cerca de 15 metros de comprimento 
e 10 de largura, retangular, toda amarrada com cipós, inclusive as palhas da 
cobertura, eu vislumbrava as antigas malocas, verdadeiras obras de arte, que 
tinha visto nas fotografias da primeira metade do século XX, como as publi-
cadas por Koch-Grünberg.207

Num passado recente, a Vila Nova era chamada de São José e teve o 
nome trocado por influência dos protestantes. A Missão Novas Tribos do 
Brasil possuía uma base no rio Xié, situada quase na sua desembocadura. 
Esta missão teria se instalado ali no início dos anos 1980, mas a atuação 

205 O mais importante cesto cargueiro utilizado pelos indígenas do rio Negro é uma especialidade Baré, utilizado 
especialmente pelas mulheres (Velthem, 2012).
206 Wright (2005).
207 Koch-Grünberg (2005).
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nesse rio já era feita desde antes pelos missionários baseados na foz do rio 
Içana, então sob o comando do pastor Silvério Siqueira, que já atuaria há 15 
anos na região. O pastor Silvério viajara até às cabeceiras do Xié em 1982 
e novamente em 1989. Estaria trabalhando numa nova tradução da Bíblia 
para o nheengatu. Encontrei este pastor ocasionalmente em São Gabriel da 
Cachoeira, inclusive antes de subir o rio, quando o reencontrei. Trocamos 
poucas e rápidas palavras. Segundo ele, a língua Werekena praticamente não 
era mais falada no Xié, sendo substituída pelo nheengatu, “por ser uma lín-
gua mais comercial”, ou seja, a língua também dominada pelos patrões/co-
merciantes. Referia-se o pastor a supostas brigas de família, tanto no Içana 
quanto no Xié, com execuções fatais, fruto de vinganças recíprocas. Como 
vimos anteriormente, o mais provável é que estes fatos estivessem relacio-
nados aos tradicionais conflitos e tensões entre os grupos exogâmicos ou 
fratrias Baniwa ou Werekena, descritos pelas etnografias desses povos, e que 
outrora chegavam a provocar guerras.208

Em 1990, viviam na Missão Novas Tribos um casal e mais duas mu-
lheres solteiras, todos missionários. A base possuía quatro edificações, sendo 
duas casas de moradia, uma escola para as crianças de Vila Nova e uma 
enfermaria. Construídas de madeira, com as janelas teladas, protegidas de 
carapanãs, eram providas de energia solar e radiofonia. Ocasionalmente, aos 
domingos, as missionárias chegavam a Vila Nova para o culto, e em seguida, 
na igreja, davam aulas de alfabetização para adultos. O casal chegara há pou-
co tempo e planejava uma visita às cabeceiras do rio, chegando à última co-
munidade. Os indígenas, naquela época, estavam um tanto insatisfeitos com a 
missão, que segundo eles não os ajudava em questões práticas. Um exemplo: 
a comunidade tinha uma escola da prefeitura localizada no seu próprio terre-
no, mas as duas professoras se recusavam a vir à comunidade, a 10 minutos 
de motor de popa, e insistiam que as crianças se deslocassem à missão, a 
remo, para as aulas. Os pais não queriam seus filhos pequenos remando dia-
riamente para a missão, e por isso pediram um professor à prefeitura, que se 
dispôs a ajudá-los. Mas os missionários, sabendo que o professor poderia ser 
católico, teriam pressionado a prefeitura a não o enviar. Verdade ou não, os 
líderes estavam desanimados com a missão. Os missionários não interferiam, 
pelo que observei, no sistema de aviamento e mantinham certa distância dos 
comerciantes que subiam e desciam o rio.

Os salesianos nunca estabeleceram uma base no rio Xié, tal como fize-
ram, a partir de 1914, em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel 
da Cachoeira, Assunção do Içana, Taracuá e Yauaretê no rio Uaupés, e Pari-

208 Wright (2005).
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-Cachoeira no rio Tiquié. Entretanto, no caso dos salesianos, estes chegaram 
a fazer sucessivas visitas ao Xié. Pelo relato do morador mais idoso do rio, o 
senhor Viriato Cândido, de 97 anos, teria ocorrido uma visita do padre Lou-
renço Giordano, um dos pioneiros da Missão Salesiana no rio Negro, mas a 
presença do catolicismo no rio Xié (e em todo o rio Negro) é muito anterior 
aos salesianos, repercutindo ainda hoje nas festas de santo, como as que ainda 
ocorrem nas comunidades católicas de Tunu e Anamoin. Em 1990, conheci o 
padre Newton, de linha progressista, que atuava em São Gabriel da Cachoeira 
e fazia visitas periódicas ao Xié, acompanhando o movimento indígena nas-
cente. Obtive com ele informações gerais sobre as comunidades e sítios daquele 
rio, e depois, quando lá cheguei, soube que havia me recomendado aos meus 
futuros anfitriões, o que de certa forma facilitou o início de minhas pesquisas 
de campo, como também revelava que os mesmos, embora crentes, mantinham 
contatos e conversas alternativas, de seus interesses, com o padre, que tinha 
uma visão crítica em relação ao sistema de aviamento, que considerava uma 
forma de escravidão dos indígenas, em função da dívida.

O SPI, órgão indigenista que antecedeu a Funai, não estabelecera no 
rio Xié um posto permanente. Os nativos lembravam do Chefe da Ajudância 
do Uaupés nos anos 1950, o senhor Athaíde Ignacio Cardoso, que tinha um 
grande sítio numa ilha no alto Negro, próximo à foz do rio Uaupés. Athaíde 
era filho do coronel Virgílio Ignacio Cardoso, comerciante, que foi prefeito 
de São Gabriel no final da década de 1920.209 Comerciante como o pai, ele 
possuiria dois barcos com os quais regateava no rio Xié mercadorias, que 
adiantava em troca de piaçaba, tanto em ramas quanto em cordas. Como che-
fe do SPI, “nomeou” o senhor Viriato Cândido de Oliveira, Werekena, como 
“capitão” indígena do rio Xié em 1953, para ajudá-lo em suas atividades 
nesse rio. Em 1992, o senhor Viriato me mostrou o documento, que guardava 
“com muita honra e orgulho”. Recebera pessoalmente do Athaíde, e o copiei 
na íntegra. Dizia o seguinte:

Ministério da Agricultura. Ajudância de Uaupés210 do SPI 
em 22/06/1953. Do: Chefe da Ajudância de Uaupés do SPI. 
Ao: Indígena Viriato Cândido Gregório, Ilha do Tunum, rio 
Xié. Assunto: nomeação Capitão de Aldeia (faz). Athaíde 
Ignacio Cardoso, chefe da Ajudância de Uaupés do SPI, 
usando das atribuições que lhe são conferidas em lei, etc. 
Resolve: Nomear o indígena VIRIATO CÂNDIDO GRE-

209 Alves (2007).
210 Entre 1944 e 1966, o nome do município de São Gabriel foi trocado para Uaupés.
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GÓRIO, Capitão (tuxaua) da aldeia indígena de Tunum, 
situada na ilha do mesmo nome, no rio Xié, e para que as 
autoridades e o público em geral o reconheçam como Chefe 
Indígena da referida aldeia, concede-lhe a presente. Athaíde 
Ignacio Cardoso, Chefe da Ajudância de Uaupés do SPI.

Obtive de um informante indígena Werekena, já idoso, um interessan-
te relato de como seria a atuação do SPI, no tempo do Athaíde Cardoso, e 
sua relação com o Capitão Cândido:

Quando alguém brigava no rio Xié, ele [Athaíde] pren-
dia e levava para o seu sítio para roçar, durante uns dois 
meses, o terreiro. Quando o Athaíde não estava [no Xié] 
o seu Viriato se encarregava de denunciar o fato ao mes-
mo, que quando subia o rio regateando, levava o preso. 
Naquela época, o Athaíde comprava piaçaba tanto em 
espia [corda] quanto em pacote.

Podemos observar que se projetavam no rio Xié as relações de poder 
e dominação que os agentes do órgão indigenista, geralmente comerciantes/
patrões, costumavam aplicar desde o início de sua atuação na região nos anos 
1910, situações que foram denunciadas em 1927 por Curt Nimuendaju, que 
recomendava em relatório ao órgão indigenista uma ampla e profunda mu-
dança nas práticas do SPI no rio Negro, que não vieram a acontecer:

Depois do acima exposto [no relatório] está evidente a 
necessidade urgente de uma ação decisiva do SPI naquela 
zona. A questão não é, porém, o que se devia fazer, mas o 
que se podia fazer nas atuais circunstâncias. […] De ma-
neira alguma o cargo de Delegado geral desta zona devia 
ser confiado a um dos moradores civilizados atualmente 
estabelecidos no município de São Gabriel. Duvido que 
exista no meio deles um único amigo dedicado dos índios 
capaz de colocar os interesses destes acima dos seus lucros 
particulares e das suas boas relações pessoais na zona.211

No vasto território da atual tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Vene-
zuela, tradicionalmente ocupado pelos indígenas de fala Aruak, seus grupos 

211 Nimuendaju ([1927] 2015, p. 81, grifo nosso).
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exogâmicos, relacionados entre si por laços de parentesco e aliança, consti-
tuem várias dezenas de comunidades e sítios. Como referido no início desta 
seção, há que se considerar nessa região o pano de fundo histórico de longa 
duração que acarretou transformações identitárias não somente no rio Xié, 
mas nas regiões adjacentes.212 Finalmente, cabe lembrar aqui que os nativos 
do rio Xié sempre se conectaram com os do rio Guainía/alto Negro, como 
também com os povos do Içana e do alto Orinoco, havendo grande mobilida-
de espacial naquela área. E o sistema de aviamento, desde seu início, interferiu 
nessa mobilidade através dos vínculos de sujeição entre patrões e fregueses, 
como também pela biogeografia dos produtos naturais extraídos da floresta, 
localizados em diferentes ecossistemas do Noroeste Amazônico.

“CABELOS DO CORAÇÃO”: PIAÇABAIS, PIAÇABEIRAS E A FIBRA 
DA FLORESTA

A piaçaba, ou a fibra da piaçabeira, é extraída no Brasil de duas espé-
cies de palmeira: a Atallea funifera Martius, encontrada na região Nordeste, 
responsável pela maior parte da produção nacional; e na Amazônia a Leopol-
dínia Piassaba Wallace, cujo nome homenageia o naturalista Alfred Wallace, 
o primeiro a descrevê-la cientificamente. Esta espécie já era conhecida dos 
indígenas do Noroeste Amazônico muito antes da chegada dos europeus. A 
tradição oral dos Werekena do rio Xié, por exemplo, faz referência a antigos 
matapis, um tipo de armadilha de pesca, trançada, que seriam confeccionados 
outrora com talas da palmeira patauá e tecidos com fibras de piaçaba. Os pia-
çabais ocorrem somente em algumas sub-bacias específicas, já que o território 
é de grande diversidade ecossistêmica, como vimos no capítulo 1. Eles não 
são encontrados, por exemplo, nas bacias dos rios Içana e Uaupés. No Brasil, 
existem no alto rio Xié, nas zonas interfluviais do alto rio Téia, do rio Marié 
e seu afluente Iá, do rio Curicuriari e dos rios Padauiri, Preto e Aracá. A ex-
plicação para esse fato, segundo os indígenas do Xié, seriam as características 
diferenciadas de solos. A Leopoldínia é encontrada em formações vegetais 
conhecidas como campinaranas ou “caatingas” do rio Negro.

O conhecimento indígena é confirmado pelo científico: segundo Morán, 
a campinarana “é uma floresta coriácea de 10-20 m que cresce sobre areias 
quartozas hidromórficas”.213 Ou seja, faz parte do sistema das formações edá-
ficas, cujas plantas dependem da influência dos solos, e é característica das re-

212 Hill (1983), Journet (1995), Meira (2006), Ñañez (1972), Pérez (1988), Wright (2005).
213 Morán (1990, p. 161).
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giões de rios de água preta. Pode ser classificada em três tipos: a alta caatinga, 
a baixa caatinga e a “bana”, que por sua vez pode ser alta e baixa.214 Alfred 
Wallace identificou cientificamente a piaçabeira em 1850, quando estava ca-
minhando por uma picada próxima ao Cassiquiari, e assim se reportou a ela:

A curiosa palmeira denominada “piaçaba”, que produz a 
fibra hoje empregada no fabrico de vassouras e escovas, 
aqui utilizadas para varrer as ruas e na limpeza domés-
tica. Este é o primeiro local – e um dos únicos – onde se 
pode avistar essa curiosa palmácea, quer se siga por via 
terrestre ou fluvial. A montante da foz do Padauari (um 
afluente do [médio] rio Negro), situada a 500 milhas aci-
ma da Barra [Manaus], essa árvore é encontrada à beira 
de diversos rios, mas nunca nas margens do rio principal. 
Boa parte dos habitantes do alto rio Negro ocupa-se na 
extração de sua fibra. Conversando com essas pessoas, 
fiquei a par dos nomes de todos os locais onde a piaça-
ba é encontrada. Esses locais situam-se à beira dos rios 
Padauari, Jaá e Daraá, afluentes da margem direita [sic] 
do [médio] rio Negro, e dos rios Marié e Xié, da margem 
esquerda [sic]. Nos outros dois rios da margem direita 
[sic], o Maraviá e o Cababuris, a planta não ocorre, as-
sim como também não nos rios Curicuriari,215 Uaupés e 
Içana, da margem esquerda, embora estes corram entre 
o Marié e o Xié, nos quais ela é abundante. Em toda a 
região que se estende nas cercanias do alto rio Negro, a 
montante de San Carlos, ela ocorre frequentemente, as-
sim como também nas proximidades do Atabapo e seus 
afluentes, como pude constatar agora, quando a vi pela 
primeira vez, a poucas milhas da aldeia de Tomo. [A pia-
çabeira] cresce em lugares úmidos, alcançando cerca de 
20 ou 30 pés de altura e suas folhas são largas, penadas, 
brilhantes, muito lisas e homogêneas. Todo o seu tronco é 
densamente revestido pelas fibras, que dele pendem como 
grossos pelos, brotando da base das folhas e crescendo 
junto ao caule. Numerosos grupos de homens, mulheres e 
crianças entram para a floresta adentro para cortar essas 

214 Id. ibid., p. 161.
215 A informação certamente não chegou ao naturalista, mas o rio Curicuriari também é rico em piaçabais.
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fibras. Elas são muito empregadas em toda essa região, 
servindo também para confeccionar os cabos e cordas 
utilizados nas pequenas e grandes embarcações que na-
vegam pelos rios amazônicos […]. Humboldt refere-se 
a essa planta, designando-a pelo seu nome venezuelano 
vulgar “chiquichiqui”. Contudo, apesar de ter passado 
por esta mesma estrada, parece que ele não viu a planta 
[…]. Acredito que a piaçaba seja uma espécie do gênero 
Leopoldínia, o mesmo de duas outras árvores que ocor-
rem nas margens do rio Negro, as quais, assim como esta, 
restringem sua ocorrência apenas àquela área. Quando a 
vi, não estava na época do florescimento ou da frutescên-
cia. Mesmo assim, fiz um esboço de seu aspecto geral e 
denominei-a Leopoldínia piassaba, designando a espécie 
pelo seu nome vulgar mais conhecido na maior parte de 
sua área de ocorrência.216

Passado mais de um século, o levantamento da vegetação do Noroeste 
Amazônico feito pelo projeto RadamBrasil na década de 1970, os piaçabais e 
sua fibras ganharam destaque:

Ainda ocupando o ecossistema [da campinarana em su-
perfície aluvial] veem-se algumas palmáceas mais signifi-
cativas, tais como: piaçava (Leopoldínia piassaba), pia-
çabarana (Barcela odora), jará-açu (Leopoldínia maior), 
buritirana (Maurítia aculeata) e açaí (Euterpe sp.). No 
entanto, dentre elas chamamos a atenção para a piaçaba, 
em face da maior importância para a economia regional. 
De suas bainhas foliares o caboclo [sic] faz a excelente 
piaçaba-do-pará. Na cidade de S. Gabriel existe um gran-
de entreposto de venda e exportação, inclusive para ou-
tros países, desta matéria-prima, para a confecção de vas-
souras. Este gênero é tipicamente amazônico e sua área 
de distribuição limita-se quase que totalmente aos cursos 
médio e alto rio Negro e seus afluentes, principalmente o 
Xié, considerado pelos habitantes da região como o “rio 

216 Wallace ([1853] 1979, p. 155, grifo nosso).
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da piaçaba”, ocorrendo a mesma em suas margens encai-
xadas e pedregosas.217

No interior da floresta, as concentrações de piaçabais são denominadas 
pelos indígenas de rebolados. Ficariam situados, segundo eles, nas zonas de 
caatinga alta, em áreas mais distantes da calha dos rios principais, onde o solo 
é de areia meio amarelada, diferente da caatinga baixa, cujo solo é de areia 
branca. Para os Werekena, Baré e Baniwa, o tipo de solo que existe nos pia-
çabais é mais seco e amarelado (barrento), denominado na língua Werekena 
de tíkari. Em observação de campo no alto Xié, constatei que de fato ficavam 
em áreas de terra mais alta, semelhantes a ilhas, cercadas por baixios úmidos 
e alagáveis na cheia. No rio Xié, os rebolados se localizam na sua margem 
superior esquerda, chegando até ao rio Guainía, na Colômbia.

Os nativos confirmavam o levantamento do Radam: outras plantas 
úteis ocorriam também nos piaçabais, principalmente o patauá (Jessenia ba-
tuau Mart.) e o açaí-do-mato (Euterpe), que, como a piaçabeira, forneciam 
palmito e frutos para fazer “vinho” (suco). Não seria improvável, pelas indi-
cações de pesquisas mais recentes, que os rebolados sejam resultantes de lon-
gos processos de domesticação indígena dessas plantas, como ocorreu com a 
mandioca, a pupunha, o cacau, a castanha-do-pará, entre outras.218 Observei 
em campo que as piaçabeiras tinham entre si uma distância mínima de apro-
ximadamente três metros, e a vegetação associada ao piaçabal era superior às 
palmeiras, que cresciam sombreadas pela floresta bastante intrincada.

A palavra piaçaba, empregada por Wallace, é um termo em nheengatu, 
originado de piaçawa. Segundo um ancião Baré que encontrei no rio Curicu-
riari, piaçawa significaria “os pelos ou cabelos que saem de dentro, do ‘cora-
ção’ da árvore”. De fato, a fibra da piaçabeira parece brotar do interior do 
caule da palmeira, caindo verticalmente até ao chão, dando a aparência de 
barbas, como aliás os indígenas chamam a fibra em seu estado natural. Tais 
fibras seriam chamadas em Werekena de típana maráma, ou seja, “fibras ou 
pelos (típana) da piaçabeira (maráma), que também significaria ‘cabeludo’”. 
Ela é conhecida na Colômbia e Venezuela pelo nome “chiquichiqui”. A hi-
pótese de os rebolados serem domesticados, combinados com a piaçabeira 
possuir denominação na língua Werekena, indicaria um antigo uso dessa fibra 
pelos indígenas, inclusive na confecção de cordas para embarcações, que fo-
ram adotadas pelos colonizadores no século XVIII.

217 IBGE (1977, p. 289, grifo nosso).
218 Levis et al. (2017).
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O dicionário Tupi, de Gonçalves Dias, não referenciou a palavra piaçaba, 
mas indicou o termo “çaba”, “penugem” e “pya”, “coração” ou “fígado”.219 
No dicionário de língua geral feito por Grenand e Ferreira, mais recente, o 
termo “piá” também é traduzido por coração, estômago e fígado e “awa” por 
pelo, cabelo, pena, pluma, folha.220 Para Stradelli, o que mais detalhou o ter-
mo, “piá” se traduziria por coração, fígado, intenção, âmago, cerne, e “saua” 
por pelo, cabelo. No seu Vocabulário Nheengatu-Português, assim descreve o 
significado da palavra piasáua:

Cabello do coração, cabello do âmago. Os filamentos fle-
xíveis de uma palmeira muito conhecida e muito comum 
em certas localidades do rio Negro, que servem para te-
cer cordas, cabos, esteiras, preparar vassouras, escovas e 
mais artefatos do mesmo gênero, especialmente usados a 
bordo dos navios.221

As características botânicas da piaçabeira, com suas barbas, fazem dela 
um excelente habitat de animais, principalmente insetos, artrópodos e répteis, 
fator de ordem ecológica que impacta no processo de extração da fibra, cau-
sando eventualmente incidentes graves nos extratores, quando picados por 
aqueles animais peçonhentos.222 Este aspecto da piaçabeira e da extração de 
suas fibras foi descrito por Alberto Rangel em sua obra Inferno verde, que 
serve de epígrafe deste capítulo. Embora carregue na tintura de uma visão 
dantesca da Amazônia, nesse caso da Leopoldínia, parece não ter exagerado.

As fibras, longas e resistentes, podem variar de cor e textura, dependendo 
da idade da planta. As de palmeiras com até 10 anos de idade têm coloração 
marrom-clara ou marrom-escura, e são as ideais para exploração comercial. 
As velhas têm as fibras acinzentadas e menos resistentes, tornando-se inúteis 
para o extrativismo.223 Para os indígenas, após sua primeira exploração, a 
piaçabeira deveria ficar cerca de 5 a 10 anos em “descanso”, para as fibras 
voltarem a ser apropriadas para extração. Observei em campo, porém, casos 
de abuso no corte, feito quando as fibras ainda não haviam recuperado um 
tamanho adequado para a extração, o que evidenciava que a pressão excessi-
va do mercado pelo produto poderia ocasionar uma exploração predatória. 
Um informante destacou-me outro aspecto que explicaria esse tipo abusivo 

219 Dias, A. ([1858] 1965, p. 58).
220 Grenand e Ferreira (1989, p. 22, 93, 133-134).
221 Stradelli (1929, p. 599).
222 Mascarenhas (1987, p. 63).
223 Emperaire (2000), Lescure e Castro (1992).
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de exploração. Outrora – segundo ele –, quando só havia produção de “es-
pias” (cordas), a exploração dos piaçabais era mais reduzida, porque o corte 
restringia-se às árvores de “cabelos longos”. Foi a partir de 1950, quando o 
mercado de cordas diminuiu e foi substituído paulatinamente pelo de vassou-
ras e escovas, que o corte abusivo foi se tornando cada vez mais frequente.

Em 1990, esse fator vinha provocando no Xié e em outras sub-bacias 
uma forte diminuição dos mananciais nativos com capacidade produtiva, 
sobretudo os mais próximos dos igarapés e rios, mais valorizados, sendo 
um dos motivos da redução global da produção de piaçaba no rio Negro. 
Pela classificação de Homma, o extrativismo da piaçaba poderia também es-
tar transitando de uma extração “de coleta” para uma “de aniquilamento”, 
com consequências socioambientais preocupantes.224 As piaçabeiras de fi-
bras curtas, já exploradas, eram denominadas em nheengatu de mamaypuka, 
sendo motivo de gracejos, pois eram misturadas com as grandes, de forma 
que após a amarração das piraíbas ficassem ocultas ao olhar do patrão. Em 
meu período de campo, os extratores de piaçaba do rio Xié só encontravam 
o produto em locais distantes, próximos ao rio Guainía, na Colômbia, em 
razão da superexploração dos rebolados.

As fibras da piaçabeira, ou simplesmente piaçaba, ficaram conhecidas 
em todo o Brasil pelo seu uso na fabricação de vassouras e outros produtos 
similares, como escovas. Vassoura de piaçaba se tornou quase um pleonasmo 
nas casas dos brasileiros urbanos. Mas, a partir dos anos 1990, as vassouras 
de piaçaba foram sendo substituídas pelas de fibras sintéticas, e hoje estão 
quase esquecidas nas grandes cidades. Com isso, os preços do produto natu-
ral foram caindo e sua produção também, embora ainda sejam utilizadas em 
pequenas cidades do interior da Amazônia, inclusive no Noroeste Amazôni-
co.225 A piaçaba amazônica, entretanto, foi utilizada no passado principal-
mente na fabricação de cordas, que eram exportadas e também adquiridas 
na própria região, chegando a existir uma “fábrica”, na virada do século 
XVIII para o XIX, na barra do rio Negro, ali instalada pelo governador Lobo 
D’Almada.226 Naqueles tempos, era um instrumento de uso comum e necessá-
rio em toda a região, cujo sistema de transporte era unicamente a navegação 
fluvial. As cordas eram essenciais, por exemplo, para a passagem das canoas 
e embarcações maiores pelas inúmeras cachoeiras dos altos rios. Nesse tipo 
de “indústria”, as fibras do rio Negro eram as mais apropriadas pela sua re-
sistência e flexibilidade.

224 Homma (1989a).
225 A piaçaba, nos últimos anos, tem sido utilizada também na construção de coberturas de edificações, sobretudo 
restaurantes, bares e similares em locais turísticos. Para este fim, o produto nordestino tem sido mais utilizado.
226 Baena ([1838] 1969, p. 234).
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Este produto, a corda ou “espia” de piaçaba, como também as maquei-
ras de tucum,227 tiveram a característica peculiar de resultarem da conversão 
das matérias-primas em cordas ou maqueiras na própria região. Nesses casos, 
as fibras eram extraídas da floresta pelos nativos, e as cordas e maqueiras, 
também manufaturadas por mãos indígenas, destinadas ao escambo. Esse é 
mais um aspecto que evidencia o quanto foi diversificado o comércio de pro-
dutos amazônicos enredados pelo sistema de aviamento, que incluiu no pas-
sado não somente produtos in natura, como o cacau, a borracha e a castanha, 
mas também objetos confeccionados pelos indígenas. Nas últimas décadas, 
numa perspectiva de “saída” da “economia da dívida”, a FOIRN e suas asso-
ciações de base, através da loja Wariró, tem organizado a produção de pimen-
tas jiquitaia, de artesanato de arumã e piaçaba, e de outros produtos, para 
venda direta aos consumidores, inclusive de grandes cidades, em parceria com 
grandes e pequenas lojas e restaurantes, inclusive a Galeria Amazônica do ISA 
em Manaus. A Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro também desenvolveu, 
nos últimos cinco anos, o projeto Piaçaba da Cidadania do Território do Alto 
Rio Negro, apoiado pelo Sebrae, com a participação de artesãs indígenas, de 
confecção de artesanato feito de piaçaba extraída do rio Preto (cestos, sous-
-plats, descansos de panela, porta-joias, brincos e pulseiras).228

A EXTRAÇÃO DA PIAÇABA: DOS PREPARATIVOS À CONFECÇÃO 
DAS PIRAÍBAS

A atividade extrativista da piaçaba será descrita aqui tal como ocorria 
no início da década de 1990 no rio Xié, onde estava integrada às demais 
atividades da vida social dos indígenas. De início, cabe adiantar três esclare-
cimentos: (1) não havia rigidez neste calendário, havendo mudanças em fun-
ção de diversos fatores, sociais ou naturais, internos ou externos à vida dos 
produtores; (2) alguns termos nativos, explicados em cada caso e escritos em 
itálico, tinham um sentido específico relacionado aos processos de trabalho 
da extração da piaçaba, como barraca, ponto de barraca, varador, piraíba, 
entre outros; e (3) os piaçabeiros indígenas dos rios Guainía, alto Orinoco, na 
Colômbia e na Venezuela, assim como nos rios Curicuriari, Marié, Jurubaxi, 
Padauiri e Preto, no Brasil, também trabalhavam com a piaçaba seguindo 
procedimentos muito semelhantes aos observados no rio Xié e descritos a 
seguir. Trata-se, portanto, de um processo de trabalho submetido ao sistema 

227 As maqueiras de tucum fabricadas no rio Negro tornaram-se famosas no século XIX, e participavam dos itens 
de exportação da região, inclusive para a capital do Império, Rio de Janeiro.
228 Comunicação pessoal de Lúcia Hussak van Velthem.
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de aviamento, não somente muito antigo, como comum em todas as áreas de 
piaçabais do Noroeste Amazônico, e que permanece até os dias de hoje – com 
algumas variações nas técnicas produtivas e nos procedimentos socioeconô-
micos – principalmente na região do médio rio Negro, como foi identificado 
e descrito na década de 2010 no trabalho de Elieyd Menezes.229

Tabela 1 Calendário anual do fábrico no rio Xié.
Nível das águas Intermediário Seca Intermediário Cheia

Meses Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Período 

preparatório

Deslocamento 

para barracas

Corte e 

processamento 

de piaçaba

Atividade 

agrícola

Caça e pesca

O extrativismo da piaçaba se inseria no ciclo anual de vida das comuni-
dades indígenas como uma das atividades socioeconômicas mais importantes. 
O calendário estava muito influenciado pelo regime das chuvas e o nível das 
águas do rio Xié e seus afluentes: de dezembro a março há um período de seca, 
e de junho a setembro uma época de cheia, com dois períodos intermediários, 
um entre abril e maio e outro entre outubro e novembro. Pude observar que 
as atividades como a caça, a pesca, a agricultura e o extrativismo estavam 
fortemente influenciadas pelo índice pluviométrico e a consequente alteração 
do nível das águas. O período dedicado ao extrativismo, denominado pelos 
nativos como a ocasião da empresa ou do fábrico, dizia respeito à totalidade 
das atividades ligadas direta e indiretamente à extração do produto, desde as 
atividades prévias feitas nas comunidades e sítios, o deslocamento da família 
desde sua comunidade ou sítio até as barracas, localizadas nas proximidades 
dos piaçabais, o corte das fibras, até o seu processamento em piraíbas, quando 
restam prontas para o escambo.

O fábrico se iniciava em janeiro, na seca, e seguia até setembro, no final 
da cheia, época de acesso facilitado para a passagem das cachoeiras pelas em-
barcações dos patrões. Desse modo, deve-se observar que o fábrico não inviabi-
lizava a agricultura, nem a caça e a pesca. No caso dos cultivos, a permanência 
das famílias nos piaçabais por um período de até seis meses e a grande distância 
entre estes e as roças não impediam a convivência das duas atividades, uma 

229 Menezes (2014).
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priorizada no período da cheia e a outra no da seca. Além disso, a farinha 
de mandioca, fundamental na alimentação dos piaçabeiros durante o fábrico, 
tinha um papel complementar no escambo, pois quando seu estoque acabava, 
passava a ser “comprada” do próprio patrão e debitada na dívida do freguês. O 
patrão, por sua vez, comprava a farinha de outros fregueses, de comunidades a 
jusante da cachoeira, e mesmo do alto Negro, transportando-a até às barracas 
no início da época da cheia.

A partir de janeiro, ainda nas suas comunidades e sítios, os indígenas 
executavam um trabalho prévio que congregava a agricultura, a caça e a pes-
ca, visando constituir um rancho de peixe e carne salgados, juntamente com 
farinha e beiju, a ser consumido durante o deslocamento e após a chegada 
ao local – o ponto de barraca – onde eram construídas as barracas, local de 
moradia provisória das famílias, situado estrategicamente nas proximidades 
dos igarapés que davam acesso aos piaçabais. Desse modo, boa parte dos pre-
parativos para a extração stricto sensu se confundia com a época do ano em 
que as famílias permaneciam nas comunidades ou sítios, e também durante o 
deslocamento e instalação nos pontos de barraca. Iniciava no final do período 
da cheia, em setembro, e terminava no da seca, em abril.

A agricultura estava focada principalmente no plantio de mandioca, 
utilizada na confecção de farinha, beiju e outros produtos dela derivados, 
como o curadá e o próprio tucupi. Cada família nuclear, em geral, possuía 
três roças, uma já madura e produtiva, uma segunda “verde”, cujas plantas 
ainda não estão próprias para a colheita, e uma terceira em fase de derrubada 
e plantio. Tais roças estavam situadas nas proximidades das comunidades e 
sítios, chegando-se a elas tanto por caminhos terrestres quanto de canoa, pelo 
rio principal e pequenos igarapés ou lagos. A derrubada da mata para fazer 
roças ocorria nos meses de agosto e setembro, no final da cheia, seguida pela 
queima em outubro e, em novembro e dezembro, pelo plantio das manivas 
colhidas nas roças mais antigas. Ou seja, o tempo de ocupação com as roças 
novas ia de agosto a dezembro, embora durante todo o ano a roça madura 
fosse utilizada pelas famílias.

Os homens, em regime de mutirão ou ajuri, tinham que efetuar a derru-
bada da mata, seguida da queima, e as mulheres o plantio das manivas. Pelo 
sistema de coivara, a roça utilizava uma área aproximada de 100 m² de flores-
ta, situada preferencialmente em solos de terra preta, também amanhada com 
as cinzas resultantes da queima. Fruto de trabalho coletivo, a abertura de uma 
nova roça significava comemorações, com alimentação abundante para todos 
os participantes, e também, entre os católicos, muito caxiri ou cachaça. A 
queima, o cultivo e a colheita são atividades da família dona da roça. Planta-
-se majoritariamente mandioca-brava, associada ao cultivo de cará, abóbora, 
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abacaxi e cana-de-açúcar. Os roçados, no rio Xié, teriam uma vida útil de dois 
anos, devendo ser abandonados após esse período. As atividades de plantio 
e colheita e elaboração da farinha e do beiju são exclusivamente femininas.

As atividades de caça e pesca, de atribuição masculina, ocorriam ao 
longo de todo o ano, embora com variações: a época da seca é mais propícia 
à pesca, tanto no próprio rio Xié quanto em lagos e igarapés adjacentes; já na 
cheia é necessário, para se obter sucesso, ir aos igapós e igarapés mais distan-
tes, sendo utilizadas também armadilhas de pesca como os cacuris e matapis. 
As caçadas, durante a seca, visam mais os animais que chegam à beira do rio 
Xié para beber água, como, por exemplo, as pacas e cutias; na cheia, há que 
percorrer longos caminhos em busca de antas e macacos. Paralelamente a 
essas atividades, eram construídas ou reparadas canoas e remos, e adquiridos 
do patrão, a crédito, alguns instrumentos de trabalho, como terçados e facas, 
assim como munição, anzol, linhas de náilon, sal, açúcar, café, sabão grosso, 
entre outros. Segundo alguns informantes, nesses preparativos, o tempo gasto 
nas atividades de caça e pesca, como na salga, podia eventualmente retar-
dar a preparação dos novos roçados, fundamentais para o fornecimento de 
alimentos no ano seguinte. Quando o fábrico se estendia além do previsto, 
causava um abandono temporário das roças e um acréscimo de trabalho aos 
indígenas, obrigados a retirar dos roçados espécies daninhas ou indesejáveis, 
atividade feita após o fim do fábrico.

Concluídas as tarefas executadas nas comunidades ou sítios, as famí-
lias se deslocavam rio acima, preferencialmente entre os meses de fevereiro e 
abril, para os locais próximos aos piaçabais, os já referidos pontos de barraca, 
situados a montante da cachoeira de Cumati, na margem superior esquerda 
do rio Xié. Nesse momento, as famílias já haviam feito novas dívidas com o 
patrão, adquirindo a crédito algumas mercadorias industrializadas. Segundo 
um informante:

Daqui [da comunidade] a gente gasta até quase um mês 
até lá pro piaçabal […] a gente costuma sair mês de mar-
ço, a gente chega lá tem que fazer barracas, fazer limpeza, 
fazer caminho, tem que explorar ainda o piaçabal. Quan-
do o rio tá seco a gente vai pelo varador, quando tá cheio 
a gente vai pelo igarapé.

Os melhores piaçabais estão localizados no alto curso do rio Xié e de 
seu afluente superior esquerdo Teuapuri, apesar de existirem mananciais nati-
vos em outros igarapés, todos na margem esquerda. Esses piaçabais ocupam 
o divisor de águas entre o Brasil e a Colômbia, e era frequente a entrada dos 
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extratores naquele país, na medida em que os piaçabais mais próximos do 
Xié, situados no Brasil, encontravam-se então bastante explorados. Para se ter 
uma ideia das distâncias, o percurso até aos piaçabais, caso fosse feito sem pa-
radas desde a comunidade de Vila Nova, localizada na foz do Xié, podia durar 
até quatro dias em um barco a motor de oito HP. Cabe lembrar que os extra-
tores de comunidades a montante da cachoeira de Cumati faziam o percurso 
muitas vezes a remo, embora estivessem mais próximos dos piaçabais. Mas 
o costume dos Werekena, Baniwa e Baré era o de fazer a viagem de desloca-
mento, subindo o rio, com toda a família (incluindo animais domésticos como 
o cachorro, útil nas caçadas), e fazendo paradas em todas as comunidades 
situadas no caminho. Por esse motivo, a viagem era ainda mais lenta, poden-
do durar vários dias: sempre havia um parente a visitar e novidades a contar 
e ouvir. Esta era uma razão a mais na preparação de um bom rancho, pois 
durante o deslocamento há que se alimentar toda a família, além de permitir 
dádivas recíprocas com os parentes em várias comunidades e sítios visitados.

Além dos estoques de farinha, beiju e outros alimentos, esse desloca-
mento implicava também o transporte de uma série de utensílios de trabalho, 
tais como facas, terçados, canoas pequenas. Quando os grupos de piaçabeiros 
iam para o fábrico, já sabiam onde seria o ponto de barraca, localizado pró-
ximo de mananciais mais produtivos, tanto de palmeiras novas quanto das 
já cortadas, conhecidas como mamaypuka. O ponto de barraca deveria estar 
localizado sempre às margens do rio Xié ou das bocas dos igarapés. O núme-
ro de pontos de barraca existentes no alto Xié era significativo, e os próprios 
indígenas não saberiam informar sua quantidade exata. Eram reutilizados em 
cada fábrico, e já existia uma rede amplamente conhecida deles em toda a 
região, frequentada há várias gerações. Desse modo, a vegetação encontrada 
nesses pontos de barraca era quase sempre uma “capoeira velha”, um mato 
baixo, relativamente fácil de ser limpo, como diziam os nativos. Esses pontos, 
por sua vez, eram os “portais” de uma vasta rede de varadores, as picadas ou 
caminhos na mata, que atravessam os piaçabais em longas distâncias.

Ao chegarem ao ponto de barraca, os indígenas limpavam o terreno 
necessário para a construção das mesmas, com acesso ao porto, abrindo 
também um pequeno espaço coletivo onde seriam efetuados os trabalhos de 
processamento das piraíbas. Todo esse trabalho de limpeza do terreno era 
realizado em mutirão, com a participação sobretudo dos homens. Devido 
à grande distância entre as comunidades e os piaçabais nativos, as famílias 
extratoras eram obrigadas a passar de três a seis meses nas barracas. No caso 
de os extratores serem de comunidades situadas na parte superior do rio, 
ou seja, acima da cachoeira de Cumati, o tempo de permanência era menor, 
pois, como se verá adiante, nesses casos a confecção das piraíbas podia ser 
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feita nas próprias comunidades de origem. Os grupos de extratores estabele-
cidos nas barracas mantinham entre si relações de parentesco, presentes na 
organização de uma turma de piaçabeiros: um ponto de barraca era geral-
mente ocupado por uma família extensa ou uma parentela mais ampla. 

Alguns informantes se referiram a pontos de barraca que “pertence-
riam” a uma determinada família ou comunidade específica, mas em nenhum 
momento da pesquisa explicitaram em ações ou discursos essa possível noção 
de “propriedade”. Talvez ela pudesse remeter aos tempos do auge do extrati-
vismo, em que muitas vezes esses pontos, tal como as colocações de borracha, 
ficavam sob o domínio exclusivo de um patrão ou de um grupo de seus avia-
dos. Esta informação, aliás, foi muito pontual, e não tinha nenhuma relação 
com um domínio particular, individual ou familiar, de varadores, igarapés ou 
rebolados, como são denominados os locais da mata onde se encontra a Leo-
poldínia. Todos foram unânimes em destacar o caráter coletivo da utilização, 
pelos indígenas do rio Xié, tanto dos mananciais nativos como de todas as 
redes de acesso aos mesmos. Essa posse coletiva dos recursos naturais, porém, 
não podia ser confundida com o domínio do ponto de barraca por uma pa-
rentela. Nesse sentido, valia para ele as mesmas regras de respeito à intimida-
de adotadas nas comunidades e nos sítios em relação às casas unifamiliares. 
A privacidade do ponto de barraca não deveria ser quebrada por outrem sem 
uma prévia consulta aos seus moradores temporários, o que valia também 
para os locais próximos onde se realizavam as atividades de caça, pesca e 
coleta, adjacentes e fundamentais para o sucesso do trabalho extrativista.

A construção das barracas é a primeira atividade dos extratores ao che-
garem ao ponto de barraca. Cada família construía a sua própria, formando 
um conjunto pequeno delas, situadas lado a lado. As barracas, construções 
toscas e bem simplificadas, eram em geral sustentadas por quatro peças de 
madeira, com cobertura de duas águas feita de palha de piaçabeira ou de ca-
ranã. De formato retangular e sem divisões internas, seu tamanho era apenas 
o suficiente para a armação das redes, proteção do rancho e colocação de 
uma fogueira. Sem as paredes de barro das casas “comunitárias”, possuíam 
grosseiras armações de talas de paxiúba, que a revestiam parcialmente. Para 
a construção das barracas, era realizada uma primeira incursão na floresta, 
para cortar a palha a ser colocada nas coberturas das mesmas. Esta primeira 
olhada no terreno visava propiciar ao piaçabeiro um reconhecimento geral 
dos piaçabais, a fim de identificar os melhores rebolados e assim definir os 
varadores a serem limpos. O varador principal, uma espécie de “avenida” 
na mata, atravessava as cercanias dos diversos rebolados. Nos casos de pia-
çabais já explorados, chamados de mamaypuka, os varadores já existentes 
eram novamente roçados para o novo fábrico. Observei em campo que um 
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varador principal podia ser longo, levando-se até quatro horas de caminhada 
para cumprir seu percurso total. E havia outros mais longos, chegando ao 
território colombiano. Quando as águas subissem, o acesso seria feito pelos 
pequenos igarapés, a partir dos quais seguia-se em pequenos varadores até os 
rebolados mais distantes. 

Na primeira chegada e depois, em todas as visitas aos piaçabais, como 
nas incursões de caça e coleta nas matas adjacentes, os Werekena, Baniwa e 
Baré deviam tomar certos cuidados porque esses trechos estavam povoados 
de “encantados”. Segundo um dos nativos, a “mãe da piaçaba” seria o pró-
prio curupira, cujo costume era percorrer aqueles rebolados, cuidando da 
proteção das plantas e dos animais. Muito esperta, ela vigiava as matas e 
enganava os humanos com “ilusões”. O piaçabeiro assim me descreveu, com 
seu “perspectivismo” indígena, o curupira:

Ele mora num buraco na pedra e anda sempre por lá. Para 
o curupira, a cutiaia é uma anta e, ao contrário, o que 
para os homens é uma anta, para o curupira é uma cutiaia. 
Quando o curupira caça uma cutiaia e põe nas costas, os 
homens enxergam uma anta e dizem: “Poxa, o curupira 
é muito forte!”. O mesmo acontece quando vê o homem 
carregando uma cutiaia, que ele vê como se fosse uma 
anta. Ele diz: “Poxa, o homem é muito forte!”. Por isso o 
homem e o curupira têm medo um do outro e é por isso 
também que o curupira é tão arisco.

Como a “mãe da piaçaba” podia estar à espreita, era estritamente ne-
cessário observar suas pegadas e, sobretudo, fazer os benzimentos prescritos 
com um pajé, para que nada de mal pudesse ocorrer com os piaçabeiros du-
rante todo o fábrico. 

Os rebolados de piaçaba são porções de terra semelhantes a “ilhas”, 
com abundância da palmeira, e a cada um se chega por um varador secundá-
rio que o liga ao varador principal. Segundo os extratores, um rebolado gran-
de podia ter até 60 pés de piaçabeiras, mas dependendo da idade da planta, 
nem todas tinham fibras exploráveis, e delas só eram aproveitadas a palha e 
os frutos. Para o corte de um rebolado considerado grande, eram necessários 
cerca de cinco dias de trabalho de sete pessoas. Nos rebolados com piaçabais 
“virgens”, a produção poderia chegar a cem quilos de fibra mais grossa. Nos 
de mamaypuka, a produção seria de até 30 quilos de uma fibra mais fina. Em 
termos de produtividade, os trabalhadores mais jovens conseguiam produ-
zir/carregar até 100 quilos de produto por dia de trabalho. Os mais velhos 
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chegavam no máximo a 40 quilos por dia. Este fator etário influenciava no 
tempo gasto no transporte das fibras até a barraca, mais demorado no caso 
dos mais velhos.

Após a instalação das barracas e limpeza e abertura dos varadores, co-
meçava a extração propriamente dita da piaçaba, iniciada idealmente no mês 
de maio, no início da estação cheia. Comumente, um piaçabeiro dedicava-se 
exclusivamente à extração de quatro a cinco dias por semana. Nos restan-
tes, usava seu tempo com outras atividades de subsistência, principalmente a 
caça e a pesca. Sua esposa e filhos desenvolviam outras atividades. A mulher 
com filhos pequenos ficava a maior parte do tempo nas barracas, cuidando e 
alimentando as crianças com até dez anos, que ajudavam a mãe em rápidas 
pescarias próximas ao ponto de barraca. Acima de nove a dez anos, os filhos 
já podiam acompanhar os pais na extração ou saíam para caçar e coletar 
frutos silvestres. A mulher sem filhos para amamentar podia eventualmente se 
deslocar com o marido para os piaçabais e ajudá-lo na extração, ou na coleta 
de frutas de plantas associadas aos piaçabais, como patauá, açaí-do-mato, 
inajá, umari, ucuqui, além da própria fruta da piaçabeira.

Os extratores iniciavam seu dia de manhã bem cedo, antes da aurora. 
Nesse momento era feita a alimentação mais importante de toda a jornada. 
Antes do desjejum, porém, as famílias tomavam banho no rio. O alimento 
matinal estava constituído basicamente de peixe ou caça, geralmente salga-
dos, cozidos com água e pimenta, acompanhado de farinha e beiju. Seguiam-
-lhe normalmente umas cuias de xibé (água com farinha) ou caribé (mingau 
de farinha de mandioca). Visava sustentar a pessoa para o longo dia de traba-
lho. Essa convivência familiar matinal era a única possível antes de uma longa 
separação de seus membros ao longo do dia, tanto nos piaçabais quanto em 
outras atividades.

O piaçabeiro entrava no varador principal por volta das sete horas da 
manhã. O tempo de caminhada variava dependendo da distância do rebolado 
a ser explorado naquele dia. Lá chegando, o piaçabeiro passava ao corte das 
fibras. Antes disso, porém, tinha que tomar precauções, pois as palmeiras fi-
cam cercadas por um mato intrincado, inclusive com folhas secas da própria 
árvore, caídas no chão. O extrator tinha que roçar em volta da árvore, devagar 
e com muito cuidado. Em seguida batia repetidamente com um pau resistente 
no tronco da mesma, observando atentamente a eventual presença de animais 
peçonhentos. Como já referido, cobras, aranhas e escorpiões são frequentes na 
parte superior do caule, podendo cair sobre o extrator. São também retiradas 
algumas folhas da palmeira, para facilitar a extração da fibra, mas sempre 
deixando a árvore com no mínimo três folhas vivas, garantindo a sobrevivên-
cia da planta. Somente após esses cuidados, tomados a cada nova piaçabeira 
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explorada, é que o extrator, com uma faca bastante amolada, cortava os feixes 
da fibra, ato que identificava o corte de piaçaba. 

O piaçabal que observei em campo era já bastante explorado, tendo 
uma grande quantidade de árvores ainda vivas que tinham sido cortadas de 
quatro a cinco vezes, o que significava reúso contínuo de até 40 anos, em 
função do tempo médio de dez anos de recuperação das mesmas. Esse longo 
reúso era evidenciado também pela memória do meu informante, que aos 
oito anos de idade – ele contava 50, na ocasião – já percorrera aquele piaça-
bal com seus pais. Os feixes de piaçaba cortados eram arrumados no terreno 
ao lado da palmeira, e o extrator repetia essa função em todo o rebolado. Ao 
final dessa etapa, que durava até o início da tarde, os feixes eram recolhidos 
um a um, formando um pacote, tosco, amarrado com casca de envira. Este 
pacote, ao final da tarde, era transportado pelos varadores até as barracas. 
Quando as águas começavam a subir e os igarapés a encher, os pacotes che-
gavam às barracas em pequenas ubás. A produção do dia chegava ao seu 
destino por volta das 18 horas, quando finalmente o extrator encontrava a 
família novamente para se banhar e comer. Os pacotes iam sendo depositados 
em local reservado a eles ao lado das barracas. 

O corte da piaçaba seguia até completar, já no período da cheia, em 
agosto ou setembro, o volume da encomenda feita pelo patrão. Nas semanas 
que antecediam o dia marcado para a entrega do produto, iniciava-se a etapa 
final, de organizar as fibras recolhidas e amarrá-las de forma mais sofistica-
da, em amarrações denominadas piraíbas. Nas palavras de um piaçabeiro: 
“depois que a gente ‘corta’, a gente pode passar de 15 a 30 dias amarrando 
as piraíbas”. As piraíbas são amarrados de piaçaba ou de cipó que assumem, 
quando concluídos, uma forma cônica, cuja extremidade maior é denomi-
nada de cabeça e a menor de rabo, a nomenclatura utilizada para os peixes. 
Afinal, piraíba é uma espécie de peixe frequente na região do rio Negro, e 
das mais apreciadas pelos indígenas. Desde a década de 1960, com o fim da 
utilização dos cordames de piaçaba, as piraíbas vinham se tornando a forma 
de processamento mais usada no Xié. A confecção das piraíbas era necessária 
para viabilizar o transporte a longas distâncias do produto, devido a suas 
características físicas: são fibras soltas que se dispersariam pelo caminho caso 
não fossem amarradas. Elas também permitiam a pesagem racional do pro-
duto e assim a sua contabilidade, feita pelo patrão no momento do escambo, 
quando estabelecia o quanto o freguês receberia como “pagamento”.

Para a confecção das piraíbas, era necessário o uso de cipó, extraído de 
florestas localizadas em outro sistema ecológico, necessitando, portanto, uma 
tarefa extrativa específica e complementar à da piaçaba. Desse modo, entre o 
fim do trabalho de extração da piaçaba e o início da confecção das piraíbas, 
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os extratores tinham que se deslocar por alguns dias às zonas de mata de terra 
firme, em busca de uma boa quantidade de feixes de cipó a serem utilizados 
nesse processamento. Além disso, ao serem extraídas, as fibras da piaçaba 
possuem uma fina “trama”, tornando-se entrelaçadas. Precisavam assim, pe-
las palavras dos indígenas, ser penteadas. Para esse pentear utilizava-se um 
instrumento de madeira semelhante a um pente bem grosso, cuja utilização 
evitava o ferimento das mãos do extrator. Esses pequenos feixes penteados 
eram sobrepostos cuidadosamente no chão, entre duas varetas de madeira 
fixas na terra, até somar uma quantidade satisfatória para a confecção de 
uma piraíba. Durante sua elaboração, pude observar que o extrator inseria os 
feixes pequenos, tipo mamaypuka, na parte interna da mesma.

Concluído o penteio e o ajuntamento das fibras, o extrator passava 
à amarração com cipó da parte mais grossa, apertando a cabeça da futura 
piraíba. Era necessária a utilização de uma faca, de um terçado e de uma pá 
(objeto de madeira semelhante a nossas antigas palmatórias) para o corte 
desta cabeça, acertada com fortes batidas feitas com a pá. A amarração da 
piraíba com cipó era feita palmo a palmo, deixando-se as fibras soltas ape-
nas na sua extremidade, ou seja, o rabo. O peso de uma piraíba era variável, 
podendo chegar até a 50 quilos, das que observei em campo. A confecção 
das piraíbas era feita geralmente nos pontos de barraca, envolvendo todas as 
famílias. Isto ocorria sobretudo nos casos dos extratores vindos de comuni-
dades situadas a jusante da cachoeira de Cumati. No caso dos oriundos de 
comunidades situadas no alto Xié, como Anamoin, os pacotes do produto 
eram levados dos piaçabais diretamente para as comunidades ou sítios e 
transformados em piraíbas na própria moradia dos extratores. O trabalho 
empregado na confecção das piraíbas, que exigia esforço diário de toda a fa-
mília e podia durar até um mês, não era computado no preço final do produ-
to, ou seja, o preço da piaçaba era baseado apenas na quantidade produzida 
em quilos, não sendo agregado a ele também o valor do trabalho complexo 
de confecção das piraíbas.

Pode-se observar, pelo exemplo da confecção das piraíbas, que a ta-
refa de extrair e comerciar piaçaba comportava uma complexidade que ia 
muito além do simples ato de extrair a fibra. Trabalho individual e coletivo 
que importava em complementariedades de atividades diversas, nas quais 
toda a parentela se envolvia, inclusive crianças e velhos. Pressupunha tam-
bém conhecimento minucioso do meio ambiente, das técnicas de exploração 
das plantas, como do mundo dos “encantados”. O trabalho também estava 
sujeito a sérios riscos, inclusive de morte, pela ocorrência eventual de aci-
dentes com animais peçonhentos, especialmente as picadas de cobra. Todos 
esses fatores, entretanto, não agregavam quaisquer acréscimos nos preços 
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do produto final, sendo totalmente desconsiderados pelos patrões enquanto 
valor social do trabalho.

Ao final do fábrico, as piraíbas eram transportadas rio abaixo pelos di-
versos comerciantes/patrões, até seu destino imediato, a cidade de São Gabriel 
da Cachoeira. Este transporte, ocasionalmente, poderia também ser feito pelos 
indígenas, que levavam as piraíbas prontas até suas comunidades situadas a 
jusante das cachoeiras, obtendo assim um preço melhor pelo produto. Nesses 
casos, as piraíbas eram colocadas em balsas feitas de troncos de madeira e 
rebocadas por um motor de popa pertencente aos nativos.

A PIAÇABA E O AVIAMENTO NO RIO XIÉ

DE CORDAMES A VASSOURAS

As fibras da piaçaba e de outras plantas, pelo que indicam as fontes, 
passaram a ser extraídas para fins comerciais na segunda metade do século 
XVIII. Foi Alexandre Rodrigues Ferreira, no último quartel desse século, que 
teria feito a primeira abordagem acerca do produto:

Concluo o artigo da agricultura de Thomar com outra 
pequena reflexão sobre o nenhum apreço, que na dita 
villa se faz da piassaba, que tem perto, nas terras da costa 
fronteira, e dentro do rio Padauiri, donde a pode tirar e 
propagar pela capitania. É este um artigo tão recomendá-
vel por si mesmo, para o bom êxito da navegação pelas 
cachoeiras deste rio, que até eu, que ainda agora a em-
preendi, conheço e afirmo, que, ou se não deve dispensar, 
ou a dispensá-lo, o governo interino não se queixe depois 
dos naufrágios das canoas régias, e muito menos as sobre-
carregue aos cabos […]. Torno a insistir sobre o desprezo 
da piassaba, e a Vossa Excelência recomendo a propaga-
ção desta palmeira […]. Os gêneros que extraem do mato 
para o seu comércio exterior são: […] g) a piassaba dos 
rios Marié, Curicuriaú, Ixié etc.230

A narrativa de Rodrigues Ferreira evidencia uma prévia utilização e 
comercialização das cordas de piaçaba pelos agentes coloniais, na medida em 

230 Ferreira, A. R. (1983, p. 81-82, 94, 657-658).
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que as embarcações que utilizou na viagem já a empregavam nas cachoeiras 
e corredeiras do rio Negro. O naturalista, inclusive, enviou várias dessas cor-
das para Lisboa, que hoje fazem parte de suas coleções etnográficas.231 Um 
dos membros de sua equipe, Theodósio Constantino de Chermont, chegou a 
escrever em 1787 uma Memória específica sobre a fabricação de cordames 
de várias fibras, sobretudo as de cipó Guambé-cima, que eram fabricadas em 
Barcelos. Assim diz um trecho de sua lavra:

São próprios deste rio [Negro] e seus confluentes os dous 
gêneros, piaçaba e [cipó] guambé-cima; os demais gêneros 
[de fibras] são comuns em todo o Estado do Pará. Os dous 
gêneros privativos deste rio são bem conhecidos no [Estado 
do] Brasil, aonde se faz grande comércio na Cordoaria que 
fabricam deles, principalmente as amarras e viradores etc. 
[…] Também como antes da expedição de sua fatura [de 
produtos colecionados] tenho declarado onze gêneros dife-
rentes, de que igualmente se fazem cordas […]. Do guam-
bé-cima e curuba, da piaçaba, das diferentes qualidades de 
inviras, monguba e castanheiro novo, fazem [os indígenas] 
todas as castas de cordagens necessárias para o uso da ma-
rinha e navegação das canoas.232

As cordas de piaçaba, sobretudo, passaram desde então a figurar, por meio 
do sistema de aviamento, como um dos itens de comercialização da Amazônia, 
estimulado pelo processo colonial. Com a manufatura de cordas, os indígenas 
do Noroeste Amazônico, principalmente do médio e alto Negro e Orinoco, se 
tornaram, durante mais de 150 anos, os grandes fornecedores de cordas para 
as embarcações da Amazônia. Segundo os velhos “mestres de espia”, para a 
confecção de uma corda era utilizado um instrumento de madeira denominado 
“carro”, com cerca de dois metros de comprimento e um de largura, no centro 
do qual era colocada uma haste com arruelas giratórias, através das quais as 
cordas eram confeccionadas. Seriam necessárias no mínimo três pessoas para 
fabricar uma corda, exigindo técnica e esforço físico aprimorados.

Segundo entrevistas que fiz em lojas de velhos comerciantes do porto 
de Manaus em 1991, onde encontrei e comprei uma das últimas espias de 
piaçaba do estoque,233 essas cordas foram comercializadas até o final dos 
anos 1960, quando foram definitivamente substituídas pelas de náilon. Cada 

231 Id. ([1785] 2005, v. 3, p. 64).
232 Id. ibid., p. 65-70.
233 Essa espia ou corda de piaçaba encontra-se atualmente no acervo etnográfico do Museu Goeldi.
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corda era chamada de “peça”, que geralmente tinha entre 50 e 70 metros de 
comprimento. O que variava e determinava seu preço era sua espessura, que 
podia ser de duas a sete polegadas. Para os extratores indígenas, a variação 
dos preços entre Manaus e o Xié, base do sistema de aviamento, era abusiva. 
Por exemplo, no final dos anos 1940, eram necessárias 20 “peças” para se 
“comprar” do patrão uma única espingarda.

Mas voltemos no tempo novamente. Um parecer de 1798, emitido pelo 
governador do Grão-Pará Dom Francisco de Souza Coutinho ao provedor 
do rio Negro, reforçava a importância da confecção das cordas de piaçaba, 
assim como da utilização do braço indígena na sua produção e já se referia à 
embrionária fabricação de cordas:

Nesta ocasião manda a junta da fazenda ao provedor 
interino dessa capitania [do rio Negro] estabeleça uma 
fábrica de amarras e viradores de piaçaba. Excuso dizer a 
VSa. que deve vigiar sobre a execução desta ordem, para 
que se consiga o fim que se pretende e fazer aprontar 
os índios que forem precisos, mas como segundo o regi-
men actual das povoações, trabalho fora delas não pode 
ser aturado, passará VSa. as ordens necessárias para que 
por conta do comum das que forem mais próximas aos 
districtos onde se achar mais abundância de piaçava, se 
fação semelhantes fábricas aumentando-se quanto for 
possível pela certeza da extração não só para o serviço 
das muitas embarcações de Sua Mag. e dos moradores 
deste Estado, mas ainda para os das outras colônias e 
para o Reino. Deus guarde a V. Sa., Pará, 24 de março de 
1798. Dom Francisco de Souza Coutinho.234

Pelo que se vê, havia “fábricas” de cordas nos locais onde a fibra era 
mais abundante. As informações desse documento são reforçadas com o de-
poimento do cientista alemão Alexander von Humboldt, que esteve na região 
do alto rio Negro/Orinoco apenas dois anos após aquele parecer:

Tivemos pouco tempo para examinar, no convento, gran-
des aglomerados de resina mani, e cordas da palmeira 
chiquichiqui [piaçaba] que mereceriam ser bem mais 
conhecidas na Europa. Essas cordas são extremamente 

234 Pará (1798, códice 617, grifo nosso).
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leves, flutuam na água e têm mais durabilidade nas nave-
gações dos rios que as cordas de cânhamo. No mar, é ne-
cessário mantê-las sempre molhadas e expô-las pouco ao 
calor do sol dos trópicos. Foi Don Antonio Santos, famo-
so em toda essa região por sua jornada em busca do Lago 
Parima, que ensinou os índios do rio Negro espanhol a 
aproveitar os pecíolos de chiquichiqui, palmeira de folhas 
pinadas das quais nós não vimos nem flores nem frutas. 
Este oficial é o único homem branco que veio de Angostu-
ra ao Grão Pará, passando pelas fontes do Carony às do 
rio Branco. Ele havia estudado a fabricação de cordas de 
chiquichiqui nas colônias portuguesas; e depois de seu re-
torno do Amazonas, ele introduziu este ramo de indústria 
nas missões da Guiana. Seria desejável que se estabeleces-
sem grandes fábricas de corda na região do Rio Negro e 
Cassiquiari para fazer desses cabos um objeto de comér-
cio com a Europa. Uma pequena quantidade já é expor-
tada de Angostura para as Índias Ocidentais. Eles custam 
50 a 60% menos que as cordas de cânhamo. Como so-
mente as palmeiras jovens são usadas, elas deveriam ser 
plantadas e bem cultivadas. […] Um cabo de chiquichiqui 
de 66 varas (171 “pieds de roi”) de comprimento e 5 po-
legadas de diâmetro, custa ao missionário 12 “piastras”; 
é vendido em Angostura por 25 “piastras”. Uma corda de 
1 polegada de diâmetro, 70 varas (182 “pieds de roi”), é 
vendida nas missões por 3 piastras; nas costa, 5.235

Observa-se neste depoimento de Humboldt, como no do naturalista 
luso-brasileiro, a confirmação da fabricação já existente de cordas de pia-
çaba na colônia portuguesa, sua importância econômica e a necessidade de 
explorá-las de forma racional – inclusive com o cultivo da piaçabeira – e a 
vigência, também do lado espanhol, de grande diferença entre o preço local da 
“peça”, paga pelos missionários aos produtores indígenas, e o preço de reven-
da na cidade de Angostura, cujo valor chegava ao dobro. O que se depreende 
dessas notas é que o sistema de aviamento organizava o comércio de cordas 
tanto do lado português quanto do espanhol pela rota do Orinoco, chegando 
às Antilhas.

235 Humboldt e Bompland (1819, p. 469-470, grifo nosso).
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Vinte anos depois, os naturalistas von Spix e von Martius, que permane-
ceram, em 1820, algum tempo na cidade de Barra e nas redondezas, incluíram 
a piaçaba produzida pelos indígenas do rio Negro como um dos produtos que 
o Pará236 exportava para fora da região, ressaltando a demanda do Arsenal do 
Pará e vários aspectos de sua constituição física, locais de utilização e comer-
cialização, incluindo preços. Vejamos o testemunho dos naturalistas:

Na bacia superior do rio Negro e no rio Branco, tem 
o governo ainda outros estabelecimentos, nos quais são 
empregados só homens, também só índios. Os mais ren-
dosos dentre eles são as fábricas de cabos e cordoalha de 
piaçaba, que são preferidas às melhores cordas de cânha-
mo da Rússia, e que geralmente se empregam no Arsenal 
do Pará, exportando-se também dali para as ilhas da Ín-
dia Ocidental. As fibras são de grande solidez, resistên-
cia e dureza, e resistem à ação da água por muitíssimo 
tempo. Infelizmente, não sei dizer com certeza se a pia-
çabeira de rio Negro é a mesma espécie ou uma diversa 
das palmeiras observadas na Bahia, pois não a avistei. O 
Sr. von Humboldt refere-se a elas sem comentário, sob 
o nome de chiquichiqui, que lhe dão no alto rio Negro. 
Os espanhóis de São Carlos do rio Negro vendem muito 
dessas cordoarias de piaçaba aos brasileiros. Os pedidos 
são tantos, que o governo poderia vender anualmente 
cerca de 10:000$000; mas, como emprega pouca mão de 
obra neste mister, monta a produção anual, quando mui-
to, a 2:000$000 ou 3:000$000. Até hoje não se entrega 
esse artigo a arrendatários, mas consideram-no como 
bem da Coroa e o fornecimento do mesmo é feito pelo 
Arsenal da Barra diretamente ao Pará.237

A importância e continuidade da produção das cordas aparecem nos 
comentários de Cerqueira e Silva, datados de 1833, em sua obra sobre o 
Pará. Destacou a utilização das fibras da piaçabeira e, fato importante, aler-
tou quanto à possibilidade de extermínio de piaçabais nativos pelo “abuso” 
nos cortes das palmeiras inteiras para a extração das fibras, o que demonstra 
a grande demanda pelo produto àquela época:

236 Naquela ocasião, o rio Negro ainda pertencia à Província do Pará.
237 Spix e Martius [1831] 1981, p. 140-143).
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A piassaba, peculiar à Comarca do rio Negro, he uma 
palmeira cujo fructo oleoso he appetecível, cresce em ter-
renos paludozos, a que chamam cahatinga. Entre a ár-
vore, suas folhas e raiz se colhe a piassaba circulando os 
fios o tronco, e tão unidas que parecem uma só casca: a 
piassaba de três ou quatro palmeiras forma a carga de 
um homem, e decorrido o espaço de cinco ou seis annos 
tem a mesma abundância; esta piassaba passa pela me-
lhor, que ora se conhece, he mui flexível; o abuso porém 
de cortarem as palmeiras pelo tronco para a colherem 
já vai consumindo grande parte da antiga abundância.238

Esse autor também informava que em 1828 teria sido exportada pia-
çaba do Pará para o Maranhão e que a produção anual desse produto na 
Comarca do Rio Negro, em 1830, era de 850 polegadas, ao preço unitário de 
(em mil-réis) 3$200 e total de 2:720$00. O valor unitário era dado, como já 
indicado, conforme a grossura, em polegadas, dos cordames.

Como vemos, cordas de piaçaba e maqueiras de tucum239 tornaram-
-se produtos cobiçados em toda a Província. Na recém-criada Província do 
Amazonas, a confecção desses produtos persistiria como uma das poucas ati-
vidades econômicas da região que sobreviveram às turbulências políticas da 
primeira metade do século XIX. O Presidente da Província do Amazonas, 
em seu relatório de 1853, afirmava que “as indústrias manufatureiras, que 
chegaram a relativo desenvolvimento no período colonial, como já vimos, 
haviam quase desaparecido ao ser instalada a Província em 1852, subsistindo 
apenas a do tecimento de cordas [de piaçaba] e redes (maqueiras) com a fibra 
de certas palmeiras”.240

Mesmo com a ascensão dos preços da borracha, as cordas de piaçaba 
continuaram a ser comercializadas na Amazônia. Manuscritos de Silva Cou-
tinho, da segunda metade do XIX, dão esse testemunho:

A piassava dá fibra todos os anos. Encontra-se a fibra em 
qualquer época. A fina denomina-se piassava de ouro […]. 
A presidência concede licença para extração da piassava 
em terras devolutas, mediante o pagamento de 230$ de 
sello (?) por seis meses […]. Do Pará [vinda do rio Negro] 
exporta-se a piassava e também da Bahia, desta última (?) 

238 Silva, I. (1833, p. 11-12).
239 Redes de dormir de trama cerrada feitas de fios de tucum.
240 Silva, L. (1922, p. 50, grifo nosso).
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principalmente. É leve, flutua n’água e dura mais que as 
cordas de cânhamo, principalmente nos rios. […] Chegou 
à Inglaterra em 1838, como amostra, e foi lançada ao Tâ-
misa por não conhecerem o préstimo. […] Em 1845, um 
navio chegava a Liverpool, e teve de entrar na doca, foi 
lançado o conteúdo para amortecer o choque, um masso 
de piassava, o qual foi apanhado por um fabricante de 
vassouras que por acaso passava por ali, o qual tentou 
utilizar a fibra na fabricação de vassouras e com tão bom 
resultado que outros […] para logo pedilas da Bahia […]. 
A 1a. remessa foi como lastro, constituindo amarrado ou 
feiches de 10 libras, obteve o preço de 50$ a tonelada de 
74@. O consumo desenvolveu e aí à exportação de modo 
que em [18]62 os navios levaram 60 a 100 toneladas […]. 
Em [18]58, 278.500 feixes. O preço subiu muito e em 62 
era de 170 a 180$000 a tonelada (?). A fibra fina, que se 
emprega a mesma quantidade, contava o dobro […]. O 
Kilo de piassava grossa regula já a 164 réis e afina a 300 
presentemente, valor superior ao do assucar bruto.241

Em 1850, segundo Herndon e Gibbon, foram exportadas de Barra pia-
çaba em corda (1.792 polegadas a $ 0,50 a unidade) e em fardos (4.292 arro-
bas a $ 0,42 a unidade). Em 1851, o Pará exportara 42.192 arrobas a $ 1,00 
a unidade. A importância do produto foi ressaltada pelos dois militares norte-
-americanos da seguinte forma:

[A] Piassaba é uma palmeira de cuja casca [sic] é feita 
quase todas as cordas usadas no Amazonas. O aspec-
to da corda dela feita é exatamente o mesmo da coir 
da Índia Oriental. Ela é muito forte, porém propensa a 
apodrecer no calor e na umidade deste clima. As fibras 
da casca são trazidas através do rio Negro e rio Branco, 
reunidas em fardos e em Barra são transformadas em 
cordames de grande procura. Os rolos possuem às vezes 
60 braças de medida e são vendidos pelas medidas de 
circunferência, em polegadas.242

241 Museu Paraense Emílio Goeldi ([18--?], pasta 20).
242 Herndon e Gibbon (1854, p. 266).
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Segundo Coudreau, em 1882, a Inglaterra seria o único país a importar 
piaçaba do Pará: 55:676$732, sendo a extração deste produto, juntamente 
com a borracha, a mais importante atividade econômica do rio Negro. Indica 
também o nome da casa comercial em Santa Isabel, Edmundo e Mendonça, e 
o baixo preço do produto no local de produção:

Nesta época do ano, a maioria das casas está deserta: os 
habitantes estão na borracha e na piaçaba (…). O Mojú 
[barco] retorna aqui no dia 27, de volta de Santa Izabel. 
Ele tem muita carga para pegar em Thomar, que é um 
centro de alguma importância. Só a casa Edmundo & 
Mendonça fornece ao Mojú 22 mil quilos de borracha. 
Também carrega muita piaçaba. Sabemos que a piaçaba é 
a fibra de uma palmeira, fibra que, cortada e embalada, se 
vende, no local, a 300 reis o quilo.243

Durante a segunda metade do século XIX e no início do XX, apesar da 
economia regional girar principalmente em torno da borracha, a produção 
e exportação de piaçaba continuavam, inclusive depois do declínio da goma 
elástica. A observar os registros que seguem, lembremos que toda a piaçaba 
era produzida e comercializada pelo sistema de aviamento, tendo como ori-
gem o médio e alto rio Negro.

Entre 1853 e 1854, a exportação desse produto em embarcações a vela 
partindo do Amazonas chegou a 2.896 arrobas em ramas e 10.733 em cordas; 
em 1863-1864, exportaram-se do Pará cerca de 169.875 libras, no valor total 
de 24:039$; entre 1865 e 1870, o Pará exportou 175.935 arrobas de piaçaba, 
ao preço total de 159 contos de réis; entre 1871 e 1872, foram 174,893 kg, 
no valor de 41:974$320, representando uma arrecadação anual em dinheiro 
20 vezes maior que aquela dos tempos de Martius, cerca de 50 anos antes. 
Entre 1874 e 1878, a piaçaba era o nono produto de exportação do Pará, 
tendo representado no período uma arrecadação de 284 contos de réis. Entre 
1888 e 1892, deram entrada no porto de Belém, vindo do Amazonas, 126.473 
kg de piaçaba. Entre 1898 e 1907, entraram no porto de Belém 79.341 kg de 
piaçaba. Em 1918 foram exportados do Amazonas 369.003 kg, no valor de 
166:032$. Em 1925 chegaram ao Pará cerca de 85.000 kg de piaçaba. Segun-
do fontes do SNAPP, a produção de piaçaba do Amazonas em 1948 atingiu 
1.203 toneladas vendidas por CR$ 5.500.000,00. Dessa produção, somente 

243 Coudreau (1887, v. I, p. 284; v. II, p. 115).
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450 toneladas teriam sido consumidas no Brasil, principalmente no Rio de 
Janeiro e em São Paulo.244

A partir dos anos 1950, a produção deixava de atender à demanda de 
cordames em função da introdução do náilon no mercado. A produção de vas-
souras e similares continuava, porém, estimulando a extração desse produto, 
mesmo com a substituição da fibra vegetal por materiais sintéticos, mais recen-
temente também introduzidos na indústria de vassouras. A economia da pia-
çaba na Amazônia, do ponto de vista macroeconômico, representava um item 
menor comparado com vários outros ligados ao extrativismo vegetal regional, 
que obtiveram forte crescimento nas últimas décadas, tais como o açaí (Euterpe 
oleracea Mart.). Dados do IBGE de 1985 indicavam que a produção de piaça-
ba amazônica representava 0,59% da produção nacional (300 toneladas em 
1986). A maior produção naquele ano, de 65.000 toneladas, era proveniente 
do Nordeste brasileiro.

Uma análise mais detalhada da produção amazônica entre 1984-1988, 
feita por Lescure e Castro, assinalava que a produção de piaçaba vinha dimi-
nuindo a cada ano e que a exportação tinha sido bastante irregular, mantendo 
um preço estável em torno de US$ 0,86-0,96/kg, enquanto que, no local de 
produção, no rio Negro, o preço tinha sido de cerca de US$ 0,15/kg. No rio 
Negro havia diferenças de produtividade entre seus quatro municípios, sendo 
que São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro (rios Xié, Curicu-
riari, Marié) produziram em 1987 apenas 32 toneladas do produto (6% do 
total regional), enquanto a produção de Barcelos (rios Preto, Padauiri, Aracá) 
foi de 508 toneladas (94% daquele total).245

Em 1992, a produção de piaçaba na região do rio Xié teve grande de-
clínio (somente cinco famílias foram aos piaçabais do Teuapuri naquele ano), 
causado, segundo os nativos, pelos baixos preços oferecidos pelo mercado. 
Embora a produção tenha ganhado fôlego em 1993, a tendência naqueles 
anos foi de queda nos índices de produção, sobretudo por variáveis econômi-
cas e tecnológicas que se apresentavam no final do século XX como alternati-
vas ao uso da piaçaba. Nos piaçabais do rio Negro, esses fatores se somavam 
à exploração abusiva das plantas e da mão de obra indígena, ainda submetida 
ao regime do aviamento, às dificuldades e custos no transporte do produto, 
localizado – ao contrário do concorrente nordestino – a grandes distâncias 
dos centros consumidores.

Todos esses fatores, somados também aos internos à região, eram indi-
cadores de uma perspectiva econômica desfavorável dessa atividade extrativa 

244 Cordeiro (1920), Reis (1944), Rosa (1926), Pará (1951).
245 Lescure e Castro (1992, p. 35-51).
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no rio Negro. Por outro lado, do ponto de vista dos moradores do rio Xié, 
apesar das tendências de queda nos preços, a produção e comercialização da 
piaçaba, como também do cipó e outros produtos, constituíam sua principal 
atividade econômica para fins de escambo com os comerciantes, proporcio-
nando-lhes a única fonte de renda que permitia a “compra” de mercadorias 
necessárias à sua sobrevivência.

Como descrito na seção anterior, o extrativismo e escambo da piaçaba, 
presentes no Noroeste Amazônico desde o século XVIII, continuavam a ser 
praticados no final do século XX, em um processo contínuo de exploração. 
No quadro de decadência da atividade extrativista que se vivencia desde os 
anos 1950 até os dias atuais, entretanto, ainda persistem essas atividades com 
a piaçaba – envolvendo trabalhadores indígenas e seus patrões –, nos rios Xié, 
Curicuriari, Padauiri e Preto, sempre submetidas ao sistema de aviamento.

PATRÕES E FREGUESES

Frequentavam o rio Xié nos anos 1990, na condição de patrões de São 
Gabriel, os senhores Ronil Garrido, Nivaldo Amazonense da Costa, seus 
irmãos Orlando e Irlando e Augusto Gonçalves. Todos possuíam pequenos 
comércios em embarcações e estabeleciam uma relação direta com os We-
rekena, Baré e Baniwa. As embarcações, de madeira com toldo e motor de 
centro, não eram muito grandes, mas com tamanho suficiente para duas a 
três redes de dormir. Dentro desse barco, em caixas e “prateleiras” de ma-
deira, ficavam aprovisionadas diversas mercadorias industrializadas, desde 
tecidos, agulhas e linhas, sabão, açúcar, café, facões de vários tipos, linhas 
de náilon, anzóis, pilhas e lanternas, medicamentos, entre outras miudezas. 
Também rebocavam de um a dois batelões, que subiam o rio Negro vazios e 
eram carregados de paneiros de farinha no baixo Xié. Depois voltavam do 
alto carregados de piraíbas de piaçaba e/ou cipó até São Gabriel da Cachoei-
ra, ainda hoje a principal cidade e entreposto comercial do alto Negro.

Tais patrões eram geralmente descendentes de colonizadores brancos 
que chegaram à região atraídos pelo dinheiro “fácil” da borracha, entre 1870 
e 1920, e foram os grandes comerciantes do tempo do látex: venezuelanos, 
espanhóis, portugueses, libaneses, entre outros, que fizeram inúmeros filhos, 
muitos dos quais permaneceram na região depois da quebra da economia 
gomífera. Estes filhos foram gerados por jovens mulheres indígenas, engravi-
dadas por estes patrões, muitos dos quais tinham o hábito do abuso sexual de 
menores, a maioria dos casos ocultados pelas famílias (veja o capítulo 4). Por 
outro lado, não era incomum que tais relações culminassem em casamentos, 
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que, por sua vez, reforçavam as alianças comerciais com os fregueses, con-
vertidos dessa forma em “parentes” do patrão. Essas práticas, características 
do sistema de aviamento, remontavam aos primeiros tempos da colonização 
europeia, com os famosos cunhamenas dos séculos XVII e XVIII, abordados 
no capítulo 6.

Quando estive no Xié em 1990, no contexto de crise do extrativismo, 
estes comerciantes já haviam se tornado patrões miúdos e se autoidentifica-
vam como da região, muitos deles chegando até a assumir uma identidade in-
dígena genérica ou Baré, em função dos vínculos genealógicos com suas mães 
e avós, e também por razões políticas, diante da ascensão e do fortalecimento 
do movimento indígena na região. Exímios conhecedores dos diversos rios 
afluentes do Negro, falavam correntemente, além do português, o nheenga-
tu, a “língua comercial” da região. Esta condição social e a posição cultural 
intermediária e ambígua lhes conferia, nos municípios, um importante poder 
político, que geralmente se traduzia em vitórias eleitorais de vereadores e 
prefeitos e nas nomeações para funções executivas locais de órgãos públicos, 
cujos cargos, ao longo do século XX, foram majoritariamente exercidos por 
comerciantes ou por pessoas por eles apoiadas, como, por exemplo, os prefei-
tos de São Gabriel, Rodolpho Gonçalves (1917-1920 e 1931-1935), Virgílio 
Ignacio Cardoso (1928-1930), Alexandre Ambrósio (1948-1951), Eugenio 
Navarro Gonçalves (1952-1955), e mais recentemente Juscelino Otero Gon-
çalves (1993-1996 e 2005-2008) e René Coimbra (2013-2016), este último 
também funcionário da Funai local e parente do negociante Alfredo Coim-
bra, dono da Vênus, a embarcação de minha primeira viagem ao Xié. Este fa-
tor de dominação política é um componente essencial na equação do sistema 
de aviamento presente na região, para além da exploração econômica stricto 
sensu dos fregueses pelos patrões.

Embora os comerciantes que encontrei soubessem que não eram os “do-
nos” do território, até porque o Xié, em 1990, já era Terra Indígena,246 isso não 
limitava seus poderes de dominação dos nativos, e mantinham uma intensa e 
complexa relação com os indígenas extratores da piaçaba, sendo bastante co-
nhecidos de todos os moradores do Xié, inclusive através da formação de uma 
ampla rede de alianças através do compadrio. Geralmente um patrão tinha afi-
lhados em todas as comunidades ou sítios do rio, e quando ali chegava era logo 
solicitada a sua bênção por uma série de crianças e jovens do local. Muitas ve-
zes o patrão fornecia medicamentos, transportava doentes, e podia salvar vidas.

246 O rio Xié havia sido demarcado no contexto das promessas do Projeto Calha Norte. Desde meados da década 
de 1990, foi incluído na Terra Indígena Alto Rio Negro.
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Essa atitude de “benevolência” se refletia nos fregueses numa compreen-
são do patrão e padrinho como provedor e eventual protetor. O patrão, por 
sua vez, a via como afirmação de alianças e aumento de seus “créditos”, nesse 
caso de ordem subjetiva, junto aos seus aviados. Ou seja, o patrão não era 
um simples comerciante buscando vender suas mercadorias e comprar produ-
tos extrativos; ele também, concomitantemente, “costurava” alianças sociais 
e culturais com seus fregueses, procurando se situar, em termos discursivos e 
ideológicos, na mesma condição hierárquica de seus aviados, deslocando para 
o grande comerciante das cidades, o “patrão de todos”, o papel de superior 
hierárquico na relação assimétrica do aviamento.

Com o declínio lento, mas contínuo do extrativismo, os patrões gran-
des foram desaparecendo do rio Negro, sobretudo após o último “boom” da 
borracha, durante a Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 1990, as 
características desses pequenos comerciantes eram muito semelhantes às dos 
tradicionais “regatões”, os mascates fluviais da Amazônia.247 Não à toa, seus 
fregueses no rio Xié os chamavam ora de patrões, ora de regatões. Participavam 
no sistema de aviamento como um elo entre os extrativistas indígenas e seus 
aviadores maiores, estabelecido fora do Noroeste Amazônico. Às vezes eram 
denominados simplesmente de comerciantes e qualificados de miúdos. No Xié, 
Ronil e Nivaldo eram os mais importantes desses patrões miúdos, tanto por 
efetuarem viagens mais constantes ao rio quanto pelo maior volume e variedade 
de produtos comerciados por eles. Os fregueses lhes forneciam alimentos como 
peixe e carne de caça, farinha de mandioca, cipó, e sobretudo piaçaba, o princi-
pal produto do rio Xié.

O contato direto mais importante dos patrões com seus fregueses se 
dava no momento de entrega e pesagem das piraíbas. Testemunhei um des-
ses momentos com o comerciante Nivaldo Amazonense: era um ato quase 
solene, tinha-se aparentemente uma sensação de amistosidade nas relações 
pessoais, porém dissimulada, pois a ansiedade dos fregueses em saber o 
valor do que produziram era latente. Falavam em voz baixa palavras em 
nheengatu, permanecendo todos atentos à balança e ao caderno do patrão. 
Havia certa tensão no ar, com a preocupação do patrão e dos fregueses em 
observar cada gesto um do outro. O patrão se mostrava o mais simpático 
possível, procurando falar amenidades sobre as chuvas, a vazante e enchente 
do rio ou as agruras da passagem da cachoeira de Cumati. Os fregueses fi-
cavam acomodados em silêncio. O patrão distribuíra, ao chegar às barracas, 
balas ordinárias às crianças – seus afilhados – e rezara sempre a ladainha de 
suas dificuldades para pagar suas dívidas com seu patrão grande da cidade. 

247 Goulart (1968).
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Este teria reclamado, inclusive – falava o patrão em tom suspeitoso –, da 
qualidade do produto enviado no fábrico anterior. Enfim, o discurso do 
comerciante era choroso, de quem estava endividado com seu fornecedor, 
enquanto seus fregueses seriam mal-agradecidos com ele. Sua vontade era 
repreender os fregueses, mas o fazia timidamente.248

Soube pelos indígenas ligados à ACIRX, antes dessa viagem, que teria 
havido conflitos, no passado recente, de Nivaldo Amazonense com os mora-
dores da comunidade de Umarituba. Em entrevista particular comigo, ain-
da em São Gabriel, esse mesmo patrão comentara que os indígenas do Xié, 
“quando estão em São Gabriel, são simpáticos, mas quando estão lá em cima, 
viram onça!”. Contou-me que aquela seria sua última viagem naquele rio 
em busca de produtos. Aparecia nesta narrativa o modo como as relações de 
subjugação do patrão, naquele contexto, obtinha uma contrapartida ativa 
dos indígenas, que reagiam tanto individual, no cotidiano do fábrico, quanto 
coletivamente, articulando o movimento indígena nascente.

Neste contexto de tensões e disputas, frequentemente os patrões, como 
também o chefe de posto da Funai em Anamoin, procuravam macular a ima-
gem da ACIRX, estimulando desconfianças entre as famílias e comunidades 
indígenas, sobretudo a partir de boatos que eles próprios se encarregavam de 
difundir pelo rio. Isso era motivado também pelo momento político dos anos 
1990, no qual a questão da demarcação das Terras Indígenas “contaminava” 
todos os debates locais, e a ACIRX, ligada à FOIRN, era vinculada à de-
marcação, que ocorreria nos anos seguintes. O receio dos patrões era de que 
seriam impedidos de continuar negociando dentro do rio Xié. Outro fator 
de desconfiança em relação à ACIRX era que seu presidente, Artur Yarumari, 
que também vendia piaçaba e cipó para Ronil Garrido, poderia se tornar um 
concorrente potencial no negócio, sobretudo com a possível aquisição de 
um barco maior, que se tornaria realidade pouco tempo depois. Porém, cabe 
relembrar aqui que, mesmo após a conclusão das demarcações, nas décadas 
de 1990 e seguintes, o extrativismo e o sistema de aviamento continuariam 
atualizados no rio Xié e em toda a região.

Mas voltemos ao escambo da piaçaba. O patrão somente “compra-
va” esse produto do freguês depois de ele ter sido totalmente processado e 
amarrado em piraíbas. No período da cheia do rio, quando se passa pelas 
cachoeiras mais facilmente, ele podia vir aos pontos de barracas ou co-
munidades do alto Xié para pesá-las e embarcá-las em seus batelões. O 
“pagamento” dos fregueses com as mercadorias podia ser feito no ato do 

248 Certamente a minha presença no momento deste contato provocou interferências que acentuaram este com-
portamento precavido dos dois interlocutores, principalmente do comerciante. Como seriam esses momentos sem o 
testemunho de alguém “de fora”, como eu me situava então? Veja depoimentos no capítulo 4.
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escambo, mesmo que estes não obtivessem saldo, o que era mais comum. 
Ou seja, os fregueses estavam sempre em dívida com os patrões, mas manti-
nham o recebimento de mercadorias a crédito. Após a pesagem das piraíbas, 
o patrão fazia as contas em seu caderno, no qual constava o nome de cada 
freguês, indicando suas dívidas do último fábrico. Testemunhei ali, numa 
barraca de piaçaba à beira do Xié, o escambo entre o aviador e seus aviados.

O patrão sempre viajava com sua tosca balança, instrumento funda-
mental neste comércio não monetarizado. Ao pesar as piraíbas, com o ar-
gumento de que as fibras estavam molhadas ou muito úmidas, chegava a 
descontar uma “tara” de cerca de 25% a 30% do peso de cada uma. Desse 
modo, o preço do produto, que já não incluía o trabalho indígena investido 
no processamento das piraíbas, como descrito anteriormente, era ainda mais 
reduzido. O patrão detinha a exclusividade de conferir a pesagem da produ-
ção de cada freguês, de registrar seu peso no caderno, de definição da “tara” e 
da aferição do preço final, com o qual fazia a conta de cada um dos fregueses. 
Ao final, restava sempre uma dívida a ser paga na próxima safra.

Nos sítios e comunidades localizados na parte superior do rio, o patrão 
chegava e oferecia aos fregueses as mercadorias: um corte de tecido, camisas, 
sal, açúcar, bolachas, balas, arroz, pratos de ágata, pilhas etc. Quando era per-
guntado sobre o valor das mesmas, o patrão respondia definindo um “preço”, 
sempre com um ágio significativo em relação aos valores de São Gabriel e 
Manaus. Se o freguês fazia um pedido adiantado, o patrão somava os preços já 
em quilos de piaçaba, a ser entregue a ele posteriormente, no próximo fábrico, 
anotando a dívida em seu caderno. Em 1992, por exemplo, todos os morado-
res de Anamoin tinham dívidas com pelo menos um dos patrões que negocia-
vam no Xié, dívidas que variavam, em valores da época, entre Cr$ 200.000,00 
e Cr$ 1.000.000,00. Estes valores, em quilos de piaçaba, equivaliam no mes-
mo período à variação de 300 quilos a uma tonelada e meia do produto.

Em comunidades localizadas a jusante da cachoeira de Cumati, observei 
uma importante diferença nos produtos trocados. Os fregueses dessas localida-
des preferiam negociar com farinha de mandioca, ao invés da piaçaba ou cipó. 
Consideravam vantajoso esse escambo, pois a farinha era produzida ali mesmo 
na comunidade, embora necessitando de uma maior intensificação do trabalho 
nas roças, o que sobrecarregava sobretudo as mulheres, que também atuavam 
nos piaçabais ao lado dos maridos. O patrão levava vantagem também nesse 
caso, pois esta farinha era debitada tanto no saldo devedor desses fregueses, 
que assim renovavam suas dívidas, como também era revendida por ele, a pre-
ços mais altos, aos fregueses que ainda se encontravam nos pontos de barraca, 
nas cabeceiras do rio, cujo estoque próprio de farinha já havia terminado. O 
patrão, ao final, ganhava pelos dois lados, e a farinha de mandioca participava 
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estrategicamente do sistema de aviamento, na medida em que garantia a ali-
mentação dos indígenas, explorados duplamente, e garantindo a continuidade 
da produção nos piaçabais, sobretudo no final do fábrico.

Os fregueses, apesar da exploração a que estavam submetidos, procura-
vam demonstrar que eram trabalhadores produtivos e que sempre pagavam 
suas dívidas. Ouvi a seguinte frase de um freguês: “quem é homem tem que 
pagar sozinho sua própria dívida”. Escutei essa menção num tom de crítica 
aos fregueses que não cumpriam as regras do sistema, ou seja, não pagavam 
suas dívidas. Além disso, seguindo uma norma de etiqueta característica dos 
nativos do rio Negro, os indígenas sempre ofereciam ao comerciante a alimen-
tação disponível em sua casa naqueles momentos do escambo, mesmo que 
fosse apenas um “xibé” (água com farinha de mandioca, servida numa cuia).

Por outro lado, observei que os fregueses forneciam muitas vezes ao 
patrão toda a carne de caça existente no sítio ou barraca, em troca de algu-
mas mercadorias ou ainda para saldar uma dívida remanescente do fábrico 
anterior. Ou seja, nem sempre a dívida contraída em função da piaçaba ou do 
cipó era paga com esses produtos e a farinha. O patrão se servia da mesma 
dívida para extorquir também o pouco de proteína animal disponível aos 
fregueses. Ou seja, uma família indígena – e isso era comum nos anos 1990 – 
podia deixar de comer carne para saldar dívidas. Essa prática, que revelava a 
perda parcial de autonomia alimentar, resultava também de uma pressão pelo 
fornecimento de carne de caça para consumo na cidade, ação ilegal e com 
sérias consequências não somente sociais, mas também ambientais. Este as-
pecto estava relacionado, por um lado, à maior dependência dos nativos aos 
produtos industrializados e, por outro, à significativa e crescente população 
urbana em São Gabriel da Cachoeira, na sua maioria indígena, cuja demanda 
por “alimentos regionais” provocava uma escassez cada vez maior dos ani-
mais de caça em todas as Terras Indígenas da região.

Entre os fregueses existia também uma “ética” de produtividade, que 
estava pautada na capacidade de trabalho para saldar sua dívida. Se fosse 
produtivo, o freguês adquiria não somente mais crédito para a próxima tem-
porada, mas também prestígio social diante de seus pares e dos patrões. Uma 
dívida maior não era necessariamente vista como negativa, mas como um 
sinal de que o freguês era “bom trabalhador”. Quando o patrão reclamava 
do atraso no “pagamento” da dívida, arenga que repetia em todos os lugares 
e com todos os fregueses, estes geralmente concordavam com o patrão, recri-
minando aqueles que não “pagavam” conforme o combinado. Entretanto, em 
entrevistas particulares comigo, os fregueses reclamavam da exploração de 
todos os comerciantes, sobretudo em relação ao alto preço das mercadorias e 
do baixo preço da piaçaba e do cipó. Ou seja, a economia da dívida, o sistema 
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de aviamento, parecia não ter fim, e as relações de dominação e submissão 
eram dissimuladas entre as partes envolvidas.

O escambo entre patrões e fregueses, portanto, era feito nesse contexto 
de relações assimétricas de poder existentes entre os dois atores básicos do 
sistema de aviamento. Havia, porém, a intenção por parte dos indígenas de 
passar a controlar o transporte da piaçaba entre o rio Xié e a cidade de São 
Gabriel, o que resultaria numa redução ou “quebra” dessa situação de escam-
bo no âmbito interno do rio, passando o mesmo para a cidade, com preços me-
lhores. Este aspecto parecia sofrer influências não somente da organização po-
lítica resultante do movimento indígena, iniciada desde os anos 1980 em torno 
das associações, mas também por um fator de maior proximidade geográfica 
de algumas comunidades em relação a São Gabriel, o que parecia ter ocorrido 
também a jusante dessa cidade, no médio Negro, com extratores de piaçaba do 
rio Curicuriari. Era com essa perspectiva de autonomia em relação aos patrões 
que algumas associações buscavam comprar, com recursos da cooperação in-
ternacional, que então iniciava parceria com a FOIRN, barcos “comunitários” 
que servissem para, entre outras coisas, escoar a produção agrícola e extrati-
vista para São Gabriel de forma independente dos comerciantes.

De qualquer forma, na década de 1990 no rio Xié, o transporte da 
piaçaba e do cipó para São Gabriel da Cachoeira era feito majoritariamente 
pelos comerciantes e, pontualmente, pelos indígenas, com o apoio da Funai 
de Anamoin. Chegadas à cidade, as piraíbas eram depositadas e protegidas da 
chuva com plástico, no porto situado a montante das cachoeiras, conhecido 
como porto da Queiroz Galvão. Esta produção era então negociada com ou-
tros comerciantes maiores, os patrões de Ronil e Nivaldo. Esses patrões, mais 
poderosos economicamente, viviam em sua maioria em Manaus, mas com 
contatos em outras grandes cidades onde havia fábricas de vassouras, como 
Belém e Rio de Janeiro, destinos finais das fibras. Era a rede do aviamento que 
se projetava para fora da região.


