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VOZES RESTITUÍDAS
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS INDÍGENAS

DO AVIAMENTO



Essa área, como que era uns tempos atrás? O rio Negro, que cha-

mam pelo português, Amazonas, rio Caiari, seus afluentes, pra nós, 

na nossa língua chama-se ohpekõdia [rio de leite], até sair, até o mar, 

toda essa área, tempos atrás, era nossa área. Ao passo que nessa 

área podia estar todas as tribos: Baré, Tukano, Baniwa, tudo, dife-

rente, naquela santa paz, tranquilidade. […] Nosso povo, quando 

os primeiros brancos chegaram, deram esse nome de “índio”. Então 

eu quero esclarecer alguns assuntos que entendo, que pra expressar 

melhor em português, eu não posso expressar bem, porque meu es-

tudo é pouco. Nós, antes da chegada dos primeiros colonizadores, 

que são os brancos, vivemos naquela paz, naquela tranquilidade, 

trabalhando, pescando, caçando. De repente, os primeiros brancos 

chegam nessa área, chamada hoje nação brasileira. Branco chega 

trazendo progresso. Encontrou com esse povo que foi primeiro ha-

bitante. Ele querendo educar, civilizar, mas foi muito violento, muito 

violento, massacrou. Nosso povo foi massacrado, escravizado, e as-

sim, nós ficamos dispersos. O nosso povo disperso, fugiram, muito 

longe, na floresta, fugiram nas cabeceiras dos afluentes desse rio. 

Num tempo depois, parece que termina a escravidão. Será que aca-

bou a escravidão? Por mim nossas comunidades aqui, nós conver-

samos nas comunidades, não acabou a escravidão, por quê? Porque 

o índio nunca tem vez, o índio não tem apoio, sempre lá embaixo, 

sempre a nossa área tendo invasão.

(Gregório Maia Tukano, comunidade de Curicuriari, 1991)



A ILHA DE MARAPATÁ: “SAPUCAIA DO ESCRÚPULO”

ALEGORIA DO ESQUECIMENTO, RASTRO DE MEMÓRIAS

As narrativas transcritas a seguir trazem à luz memórias individuais 
de três indígenas dos povos Tukano, Baré e Arapaço sobre as relações entre 
fregueses e patrões, que recolhi no início dos anos 1990 no médio rio Negro 
e no rio Xié.249 Os narradores se referem a vários rios, povoados e cidades 
que fazem parte de um vasto território. Os três vivenciaram intensamente 
a experiência do aviamento, e nos oferecem nos seus relatos um encadea-
mento de eventos que ocorreram nas suas vidas, principalmente a partir da 
década de 1940, ilustram as relações entre patrões e fregueses e revelam o 
modus operandi do sistema.

As duas últimas narrativas estão incluídas parcialmente em minha dis-
sertação de mestrado;250 a primeira foi registrada em 1995. Foram recolhidas 
tanto na pesquisa destinada à elaboração da perícia antropológica, visando 
à demarcação das Terras Indígenas do Médio Rio Negro, quanto depois do 
mestrado. Na maioria das localidades onde fiz observação de campo, reali-
zei também entrevistas dirigidas com as famílias indígenas e identifiquei na 
ocasião que pelo menos um terço dos cerca de 400 homens casados já havia 
trabalhado ou ainda participava em atividades extrativistas sob o regime de 
aviamento, ou seja, mais de 130 pessoas. Isso atesta a importância quantitati-
va desse sistema nas suas vidas e das comunidades, mesmo com o declínio do 
extrativismo desde os anos 1950.251

249 Outros depoimentos de indígenas do Noroeste Amazônico sobre este tema foram registrados por outros auto-
res; destaco o trabalho de Adélia Oliveira (1979).
250 Meira (1993b).
251 Id. (1991a, 1993b).
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Pretendo com estas narrativas não somente trazer para o texto escrito 
estas memórias, mas também confrontá-las com as histórias que descrevo em 
seguida, no intuito de articular o passado mais recente e reiterar, com “lugares 
de fala” diferenciados, uma perspectiva do aviamento tal como se estruturou 
com violência e crueldade desde o final do século XIX até cerca de 1970. 
Proponho que no cruzamento entre as memórias e as histórias, o exercício 
de rememoração individual dos narradores apresentados seja uma expressão 
das relações sociais mais amplas estabelecidas na região do rio Negro entre os 
diversos atores indígenas e não indígenas. É neste contexto social – “condição 
colonial” – que estas narrativas são produzidas, como também as histórias 
apresentadas em seguida.

Elas são resultantes de um trabalho interpretativo de rememoração de 
suas trajetórias passadas, profundamente associadas ao aviamento, mas tam-
bém são recordações situadas no “presente”, o tempo “apropriado” para lem-
brar. Elas significariam, embora sejam relatos individuais, memórias coletivas 
e culturais construídas pela forma como estes sujeitos operam a interpretação 
de suas ações, de suas temporalidades e de suas mobilidades espaciais no ter-
ritório a partir das “circunstâncias de lembrança” do presente.252 Neste cruza-
mento de lembranças fragmentárias opera-se uma elaboração das memórias 
indígenas, que embora traumáticas funcionam como um dos mecanismos de 
afirmação de novos direitos e também como uma via de possível ruptura e 
transformação da condição colonial a eles imposta. O diálogo entre memória 
e história, ao se projetar para o futuro, ganha um sentido político na vida 
contemporânea, e para iniciá-lo me apoio no mito da Ilha de Marapatá.

Cheguei a ele pelas mãos do intelectual Osvaldo Orico, um dos pio-
neiros do modernismo na Amazônia. Nas décadas de 1920 e 1930 escreveu 
alguns livros sobre mitologia, como Mitos ameríndios, de 1929, e Mãe da 
lua, de 1934. O mais conhecido deles foi o Vocabulário de crendices ama-
zônicas, de 1937. Nascido em Belém em 1900, trouxe para o texto escrito 
muito do que escutara, na infância, das tradições populares da região. Foi em 
seu Vocabulário que registrou esta interessante “crendice” relacionada aos 
tempos áureos da borracha e vinculada a uma forma geográfica específica, 
mais imaginária que física: a Ilha de Marapatá. Assim a define:

Uma pequena ilha, uma ilha sem relevo geográfico, mas 
destacada na história da Amazônia. […] No tempo em 
que as indústrias extrativas da Amazônia desafiavam a 
cobiça de todos os povos, principalmente a ambição dos 

252 Namer (1987).
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aventureiros da estranja e dos audaciosos caboclos nor-
destinos, Marapatá viu erigir-se, a sua custa, uma celebri-
dade pejorativa e incômoda. Atribuíram-lhe as funções 
de porta do mundo, junto da qual os itinerantes apres-
sados paravam um pouco, não para repousar antes da 
suprema aventura, mas para aliviar-se de uma bagagem 
“incômoda” ao seu destino: a consciência. […] As possi-
bilidades do lucro dementaram os homens até o extravio 
da consciência. Quem quer que se arrojasse à exploração 
daquela mata milionária, que trocava pelo sacrifício hu-
mano o leite dadivoso de suas árvores, tinha de deixar 
em certo ponto da viagem o saco em que levasse a hon-
ra. Insolente, mas explicável, a fábula dessa parada criou 
uma convicção, ou antes, uma tradição. A ilha de Mara-
patá ficou sendo a Sapucaia do escrúpulo. Todo aquele 
que se aventurava ao exercício ilícito do êxito entendia 
de obrigação despir-se do caráter como um fardo penoso 
e atirava a honestidade ao lixo. Depois, assim aliviado, 
prosseguia o caminho, mais ágil nos movimentos, menos 
vexado nos propósitos. Dessa maneira, Marapatá ficou 
sendo a depositária do melindre dos adventícios.253

A força deste mito era tanta que até mesmo Macunaíma – o herói sem 
nenhum caráter –, ao sair do Uraricuera e antes de se deslocar para São Paulo, 
passou pela Ilha de Marapatá: “No outro dia Macunaíma pulou cedo na ubá 
e deu uma chegada até a foz do rio Negro pra deixar a consciência na Ilha de 
Marapatá. Deixou-a bem na ponta dum mandacaru de dez metros, pra não 
ser comida pelas saúvas”.254 Mário de Andrade, em sua obra clássica, troca 
os sinais do mito e inverte o caminho dos que deixam sua honra naquela ilha, 
pois seu herói, ao contrário dos “adventícios”, está saindo da Amazônia rumo 
à cidade grande e moderna, São Paulo, onde vai ao encontro de um comer-
ciante peruano, Venceslau Pietro Pietra, que além de gigante, o “Piaimã”, era 
canibal. Trata-se de uma alegoria do patrão violento, que havia roubado o 
tesouro do herói, a muiraquitã, e levado para longe. 

Se os mitos têm como uma de suas funções fornecer “explicações” para 
certos fenômenos relativos à vida de uma coletividade, podemos interpretar 
o da Ilha de Marapatá como uma tentativa da sociedade que o produziu de 

253 Orico (1937, p. 166-168).
254 Andrade (2015a, p. 43).
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justificar ou esclarecer os horrores em vigor no fundo das florestas, principal-
mente durante o auge da economia gomífera. Não foi à toa, como afirma Ori-
co, que foi justamente nesse contexto histórico que se “criou” essa “tradição”. 
Ou seja, as práticas de violência e terror somente ocorriam porque seus algo-
zes estavam desprovidos de suas consciências, que juntamente com o “saco” 
de suas honras foram deixadas na Ilha de Marapatá, sintomaticamente po-
sicionada na foz do rio Negro, próxima da cidade de Manaus, um emblema 
da “civilização” da “belle époque” da borracha e ao mesmo tempo um limite, 
além do qual se adentrava nos sertões, a “porta do mundo” dos “selvagens”.

Considero esse mito também um esforço alegórico dessa sociedade em 
“esquecer” aquelas barbaridades que ele procura justificar. Busca olvidar 
aqueles que “passaram” por Marapatá, figuras como Diogo Gonçalves, Ri-
cardo Zani, Sargento Guilherme, Manduca Albuquerque e Germano Garrido, 
dos quais falarei mais adiante. O mito, por outro lado, sugere que podemos 
“resgatar” as memórias desses algozes e de indígenas, como as narrativas 
apresentadas a seguir e os registros documentais de pessoas como Izabel Gar-
cia, reverenciada mais adiante. E de muitos que ainda permanecem ocultos 
em uma amnésia histórica. Marapatá, não a real, mas a ilha imaginária, seria 
assim uma alegoria do “esquecimento” desejado pelos poderosos. Por ou-
tro lado, se os “sacos das consciências” lá permanecem, podemos recolhê-los 
como rastros de memórias que podem, como o “fio de Ariadne” da mitologia 
grega, nos guiar hoje numa incursão segura nesse “labirinto do esquecimen-
to”, marcado pela violência e o terror. 

Adoto aqui a noção de esquecimento reversível, ou “de reserva”, de Paul 
Ricoeur, quando aborda essa tênue passagem entre memória e esquecimento:

Duas leituras dos fenômenos mnemônicos estariam, as-
sim, competindo. A primeira leva à ideia de esquecimento 
definitivo: é o esquecimento por apagamento de rastros; 
a segunda leva à ideia de esquecimento reversível e, até 
mesmo, à ideia do inesquecível, é o esquecimento de re-
serva. Nossos sentimentos ambivalentes em relação ao es-
quecimento encontrariam, assim, sua origem e sua justifi-
cação especulativa na competição entre duas abordagens 
heterogêneas do enigma do esquecimento profundo, uma 
ocorrendo no caminho da interiorização e da apropriação 
de um saber objetivo, a outra, no caminho da retrospec-
ção a partir da experiência princeps do reconhecimento. 
De um lado, o esquecimento nos amedronta. Não esta-
mos condenados a esquecer tudo? De outro, saudamos 
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como uma pequena felicidade o retorno de um fragmento 
de passado arrancado, como se diz, ao esquecimento.255

Inspirado por este olhar, vejo o mito da Ilha de Marapatá como ins-
trumento de resgate desse “esquecimento de reserva”, através das narrativas 
e dos documentos de arquivo do SPI apresentados mais adiante, como ras-
tros que permitem “arrancar” do passado estes fragmentos, que assumem 
no presente, como disse, um caráter político. Eles não ajudam a fazer justiça 
histórica aos milhares de indígenas que sofreram os horrores do aviamento? 
Procuro apresentar desta maneira a articulação entre a memória, a história e 
o esquecimento.

Ou seja, ao articular o passado no “presente”, a construção das memó-
rias indígenas é cultural, ou seja, está “contaminada” pelo conteúdo social e 
político de seu entorno, de denúncia e luta contra as atrocidades e o terror 
do trabalho compulsório. Por isso a vontade de memória é cada vez mais 
relevante nas lutas indígenas no Noroeste Amazônico por direitos. Aqui me 
valho da reflexão que faz Beatriz Sarlo a respeito do conteúdo político, por-
que “presente”, do ato de lembrar:

Propor não lembrar é como propor não perceber um odor, 
porque a memória, como o cheiro, assalta, mesmo quan-
do não é convocada. Vinda não se sabe de onde, a re-
cordação não permite ser demovida; pelo contrário, força 
uma perseguição, já que nunca está completa. A memória 
insiste porque, em um ponto, é soberana e incontrolável 
(em todos os sentidos dessa palavra). O passado, de algum 
modo, torna-se presente. E a memória necessita do pre-
sente porque, como disse Deleuze a propósito de Bergson, 
o tempo próprio da memória é o presente: isto é, o único 
momento apropriado para lembrar e, também, o tempo 
do qual a memória se apodera, apropriando-se dele.256

Nos últimos anos, as organizações indígenas reunidas na FOIRN são ins-
trumentos políticos que têm trabalhado fortemente no campo das políticas de 
memórias. Os Baré, que foram intensamente submetidos aos descomedimen-
tos do sistema de aviamento e foram quase “sumidos” do mapa etnográfico 
da região em meados do século passado, desde o final dos anos 1980 buscam 

255 Ricoeur (2007, p. 427).
256 Sarlo (2012, p. 9-10).
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reafirmar a sua “indianidade”, e um dos caminhos por eles trilhado tem sido 
uma forte política cultural indígena de afirmação de suas memórias.257 Outros 
povos da região, nos últimos 20 anos, também se engajaram em processos 
de reafirmação étnica, com políticas próprias de valorização linguística e de 
memória cultural. Dois outros exemplos foram as iniciativas nativas junto ao 
Iphan, que reconheceu e registrou no Livro dos lugares, como bem cultural 
imaterial do Brasil, a Cachoeira de Iauaretê, no rio Uaupés,258 e no Livro dos 
saberes o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro.259

Exponho na sequência das narrativas minhas interpretações, articuladas 
a partir de fontes orais e escritas que remontam ao último quartel do século 
XIX e à primeira metade do XX. Aparece nelas toda a rede de exploração 
e violência com os indígenas do Noroeste Amazônico, fundada em práticas 
análogas à escravidão, que esteve vinculada à consolidação e ao aprofunda-
mento do sistema de aviamento durante a economia da borracha. Entretanto, 
mesmo depois de 1912, quando esta atividade começou a entrar em declínio, 
tais práticas continuaram a ocorrer no Noroeste Amazônico. Cabe lembrar, 
como visto nos capítulos 2 e 3, que o extrativismo de produtos como a pia-
çaba, a balata, o chicle, a ucuquirana, o cipó e outras atividades, como o 
garimpo de ouro e a exploração de peles de animais e peixes ornamentais, 
mantiveram vivo o sistema, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial.

As relações de trabalho sob o regime de aviamento, e a “cultura” que 
ele representa, têm ainda hoje uma presença marcante nas memórias dos in-
divíduos e de suas famílias localizadas na tríplice fronteira do Brasil, da Co-
lômbia e da Venezuela. No dia a dia dos povos indígenas do rio Negro, elas 
significam uma “catástrofe” que ainda perdura na expressão de memórias 
traumáticas. Mas também carregam uma perspectiva futura de “libertação”, 
não apenas do sistema de aviamento que se mantém até hoje, mas também 
dos “traumas” do passado, sofridos ainda no presente, quando rememorados. 
Ou seja, a ênfase que é dada pelos indígenas, em suas narrativas, à questão 
do aviamento não é objeto de um interesse “historiográfico” ou “antropoló-
gico”, e muito menos saudosista, por parte deles, e sim o confronto com as 
memórias individuais e coletivas traumáticas, como a tentativa de realização 
de um processo futuro de autonomia territorial e política. Dito de outra for-
ma: de conquista de novos horizontes, quiçá livres da economia da dívida.

257 Andrello (2010), Figueiredo, P. (2009), Herrero e Fernandes (2015), Pereira (2007).
258 Iphan (2007).
259 Emperaire, Velthem e Oliveira (2012).
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NARRATIVA DE JOSÉ FONSECA, DO POVO ARAPAÇO

O senhor José Fonseca vivia em 1995 na cidade de Santa Isabel do Rio 
Negro, localizada na margem esquerda do rio Negro. Na ocasião da entre-
vista contava com a idade estimada de 76 anos, portanto nascido em 1919.

Eu nasci lá no rio Uaupés, lugar chamado São José, acima do 
Ipanoré, porque esse São José foi dado pelos missionários, esse nome 
né, antes, chamava-se Juitu-Ponta [Ponta do Vento em nheengatu].

[Meus pais] Eram daí mesmo, assim meu pai falava, daí mesmo, 
o santo dele, o tupana dele, cada tribo ele deixou no lugar, é, Tukano, 
a classe desse menino [apontando para Braz França Baré, então pre-
sidente da FOIRN, que acompanhava a entrevista], de tudo o outro 
resto de tribos indígenas cada qual ele deu o seu, aí era o domínio 
dele, que ele fazia divisão com outra tribo, sabe, era isso, aquele é dele. 
Olha, aí esse menino sabe [Braz França], aí o domínio deles, até eles 
tão por aí. Eu sei que o domínio dele é esse, lá pra cima também deles. 
Cada tribo dividido é isso, não é seu menino? [pergunta para Braz 
França, que concordou com um gesto]. Esse menino sabe, esse senhor 
Braz sabe, como era, como viveram os antepassados. É, o meu pai con-
tava mais ou menos assim. Tudo outro resto tribos lá nesse Uaupés, 
né, Tukano, Piratapuio, tudo tribos. Agora esse rio Negro direto são 
outras tribos, é, também eles sabem, o parentesco deles, de onde eles 
vieram, né, agora eu sei que eles são os moradores desse rio Uaupés, 
baixo Uaupés, acima Uaupés, é assim mais ou menos né.

[Meu povo] Dizem que é Arapaço, é. [Nossa língua] Nós per-
demos, nós perdemos, o meu pai contava nós perdemos, agora fala 
só língua emprestada do Tukano. Meu pai sabia alguma coisa, sabe… 
Eu falo Tukano.

[Meu pai] Contava, sim [histórias do Manduca Albuquerque]. 
Bem, disseram que ele, o senhor Braz sabe, quem era esse, cearense 
ou maranhense. Este, Manduca Albuquerque. Ele chegou lá. Ele che-
gou lá arrumou logo mulheres. Três, quatro, por aí. Esse como costu-
me dele, né, dessa raça aí. Pois ele teve muitos filhos, muita família, 
cresceu logo né, três, quatro, foi. Lá ele vivia, tempos, teve filhos, e 
irmãos. Agora eles vão levar ele pra prender, não sei se era fugitivo, 
ninguém sabia isso, né. Quando chegaram lá, trouxeram o irmão dele 
também pra lá, né. Eram quatro, cinco irmãos. Eles nem sabiam ler. 
Então quando era rapaz já, velho, que entendia muito bem, de vez 
em quando iam estudar, nas cidades, capitais grandes, pra eles saber, 
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né. Assim foi eles, né. Quando ele… Ele mandava trabalhar… Ele 
que dominou já, como se fosse chefe, lá, no rio Uaupés, ele né. Todo 
mundo vinha com ele. Ele tinha mercadoria, dinheiro. Iam lá pessoas, 
habitantes do rio Uaupés, de cima, de baixo, tirar alguma coisa. Ele ia 
lá pegar borracha, é. Nada era bom… Ruim, surrava os trabalhadores 
fregueses dele, surrava até no pau, mas isso eu também não vi não, 
mas meu pai contava, todo mundo conta, pessoal de lá que viram 
né. Eu não vi não, eu era um gurizinho ainda naquele tempo. Era já 
tempo isso. Criou muitos outros companheiros dele, raça dele, muito 
empregado, era muito já lá. Casa boa de alvenaria e tijolo, bem feito! 
Leva aquele marceneiro, conseguiu marceneiro e pedreiro pra lá, casa 
aqui era ladrilhos, já era assim. Se fosse pessoa boa era já pra lá era 
cidade já. Ele que dominava todos os habitantes do rio Uaupés, né. 
Depois ficou ruim, não sei por que motivo o pessoal dele não fazia 
como queria? Isso eu não sei né?

Foi, ia viajando até a Colômbia, dessa vez mandava lá traba-
lhar esse produto extrativo do mato né, balata que chamam lá na 
Colômbia, e vinham vender pra cá, até aqui porto de Santa Isabel, 
até aqui! Vendiam o que vinha de lá, né. Daqui recebia, embarcava, 
esperava, quando de volta levava essa mercadoria muita.

Eu era velho já [quando vim para Santa Isabel], esse tempo, o 
senhor faça o cálculo aí. Eu nasci em 2 de fevereiro de 1919. Cheguei 
aqui em 56. Quer dizer… 37 anos. Casado já, com filhos, sete parece, 
seis filhos! Aqui nasceram pra cá já só dois…

[Vim para Santa Isabel] Devido à terra. Porque lá quando nós 
abrimos povoado grande, todo mundo tinha terra, como aqui mes-
mo. Terra né. Mas já tinha antepassado, como aqueles missionários 
[salesianos] antigos sabe, esses que vieram naquele tempo. Já era né. 
Depois que eles foram embora, tomou conta e ficou serrado esse 
terra dele aí. Agora esse [?] inovaram de novo né, aí fizeram já. Cada 
qual tinha roça, casinha. Umas dezesseis casas era ali, muita família 
era. Aí depois criaram esse formiga saúva, que eles dizem, criaram! 
Que ninguém podia mais fazer roça, e ia pra lá, outro lá, de cima, 
de baixo, onde passaram faziam né, ocuparam tudinho. Não sei o 
que quer dizer isso. Ocuparam tudo, a gente não podia fazer mais. 
Quando chega no tempo do verão pra fazer roça, tem que procurar 
onde tem menos, por causa da saúva. Tendo mesmo uma. Eu vou 
abrir mesmo pra poder matar ele, com veneno, que ele conhece, com 
timbó mesmo, com esse timbó que é venenozíssimo, com aquele, que 
serve pra matar peixe, não era assim. Não suportaram aquilo, viram 
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que não prestava, vieram embora. Aqui, ninguém podia plantar mais 
nem fruteira, nem macaxeira, nada, nada, ocuparam tudinho. Por 
isso governo, por exemplo, matassem logo esse grande inimigo. Ini-
migo ele. Assim foi. Assim toda a minha parentada que morava ali 
vieram embora. Onde eles vão trabalhar? Procurar terra pra traba-
lhar? Vieram tudo pra cá… tudo pra cá… todos vieram pra cá, aqui, 
nesse município, ficaram aqui, já morreram aqui. Pra lá ficaram pou-
cos. Desde 56 eu não voltei mais pra visitar meus parentes pra lá. As-
sim foi. Porque eu vim me embora. Não prestava mais pra trabalhar.

Aqui não era como agora estamos vendo, não. Havia só missão 
aí, é tudo só a Missão. Eu estava indo pra Barcelos. Não era pra ficar 
aqui não. Aqui estava Diretor do Colégio, era um diretor, um padre 
que se chamava Padre Luís Pacineli, que eu tinha conhecido lá muito 
bem lá no alto, né. Ele aqui, eu fui falar com ele, falei, perguntou: você 
tem parentes lá? – Não, eu não tenho parentes lá. Por que vai então? 
Eu vou sim. Bem, aqui tem um padre que conhece lá, disse ele, vem aí. 
Esperei, aí depois do almoço ele vem descendo aí. Ele perguntou: olha, 
Padre Tiago, esse que vem descendo vai pra lá de muda. Tiago conhe-
ce como é lá. Ah, eu cumprimentei ele. Ele disse: o senhor está indo 
lá? – Eu vou lá sim. Olha menino lá tem muita praga, disse ele. Praga, 
tem outra formiga, aquela que tem ferrão, que ferra, que está na terra. 
Tem formiga vermelha lá né. O senhor que ainda nem conhece lá. 
Formiga como tem lá, na beira, assim como no trabalho da terra, não 
pode tentar criação assim, disse ele. Não vai! Disse ele, ele disse então 
o diretor: – tá ouvindo? – tô ouvindo sim. Então não vai! Fica aqui, 
aqui tem muita terra. Aí ele foi mostrando tudo, né. Eu não sabia mais 
do que ele, né, então, fiquei já, tá bom Padre. Você faça casa aqui.

NARRATIVA DE GRACILIANO TORRES FERNANDES, DO POVO 
TUKANO

O senhor Graciliano Fernandes vivia em 1990 na comunidade de Nossa 
Senhora Auxiliadora, situada na Ilha de Uábada, no médio rio Negro, mu-
nicípio de Santa Isabel do Rio Negro. Na ocasião da entrevista, tinha idade 
estimada de 66 anos, portanto nascido perto de 1924.

Eu quando conheci ele [Sargento Guilherme] eu saí do colégio 
[salesiano] com 15 anos, né. Aí eu vim lá de Yauaretê [comunidade 
no rio Uaupés, na fronteira com a Colômbia, onde a Missão Salesiana 
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implantou um internato no início do século XX] com minha mãe, vim 
descendo, desci. Chegamos na boca [do rio Uaupés] depois de uns 4-5 
dias parece, de Yauaretê para a boca do rio Caiari [Uaupés], Ilha das 
Flores, aí nós subimos [o alto rio Negro], subimos parece que passe-
mos três noites e na quarta chegamos num sítio por nome Camiçá. 
Lá nós dormimos. Quando foi de manhã bem cedo, nós saímos e aí 
encontremos com esse dito Sargento Guilherme, né, vinha baixando 
[do alto rio Negro] lá do sítio, vinha pra São Gabriel. E vinha com ele 
um irmão mais velho [meu], de que fazia bem uns três, quatro anos, 
que estava morando [trabalhando] com ele. Ele me perguntou se eu 
queria ir pra São Gabriel, eu que não conhecia cidade, fui me embora 
com ele, baixei. Aí a família subiu, sabe, lá pro sítio.

Nós passemos uma semana em São Gabriel e depois subimos de 
novo, aí cheguemos no sítio.

Aí eu fui lá pro sítio, e ele [Sargento Guilherme] disse:
– Você não quer trabalhar comigo? Teu irmão trabalha comigo, 

você também pode trabalhar…
Aí eu vim pra casa dele e aí ele não quis mais me largar, passei 

todo esse tempo trabalhando, remando pra cima e pra baixo. Ele era 
regatão né [pequeno comerciante, ou mascate fluvial]. Aí nós sem-
pre fazia viagem pra São Gabriel atrás de mercadoria. Ele colocou 
empresa pra lá pro rio Xié, né, trabalhar piaçaba. O sítio [da minha 
mãe] ficava acima da boca do rio Xié, tal de Cabidí. E esse Sargento 
Guilherme também era morador de Cabidí, então nós morava logo 
acima um pouquinho.

Eu trabalhava como marinheiro, sabe, eu andava remando. Era 
no remo, eu andava remando. Comprando chicle, piaçaba assim em 
rama mesmo, ou espia, aqueles cabos que eles faziam pra cá antiga-
mente. Nós ia [no Xié] até a boca do igarapé Inamoin [próximo às 
nascentes do rio], a remo. Foi em 1943 o primeiro ano que eu entrei 
pra lá, com o Sargento Guilherme. O primeiro sítio, logo perto da 
boca, é o que eles chama Iucútali, primeira ponta, à direita de quem 
sobe. Depois vai, não leva meia hora, aquele sítio, onde fica agora o 
nome de São José, que se chamava Tauapiçaçu, agora é a comunidade 
de São José, à direita de quem sobe. Quer dizer tinha já sítio lá né. 
Daí, nós fomos, foi, foi, tinha sítio lá no Cuté, abaixo da cachoeira. Aí 
morava família de colombianos, um pai com filhos, tinha um bocado 
de filhos. O nome dele era João Iarumare, da tribo Baré, parece. Ele 
era da Venezuela, de lá passou pra cá parece, daí nós subimos, fomos 
até um sítio grande, chamado Tonú. Quem morava lá, parece que era 
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parente do seu Simeão [também morador da comunidade Nossa Se-
nhora Auxiliadora], o nome dele era Cândido [Gregório] de Oliveira, 
um velhinho. A tribo dele parece que era paraense [sic]. Era primo des-
se compadre Simeão, morador daqui. Ele tinha um bocado de filhos, 
assim filho velho já, casado e com filhos e tudo, neto e tudo, né. Então 
fazia aquela povoação grande, tinha mais de 10-12 casas só naquela 
ilha ali. Só ele com a família. O pessoal chamava ele de Tuxaua Cân-
dido. Não sei [de onde ele era] eu conheci ele já lá. Falava português e 
lingua geral, essas duas línguas. Aí vem outro sítio, um tal de Tucano, 
lá em cima, dois dias de viagem de Tonú prá lá. Um sítio por nome 
Tucano. Lá morava um tal de Feliciano, era um venezuelano também 
mas já morreu, Feliciano Narciso. Ele era da Venezuela, também Baré. 
Falava lingua geral e português, e venezuelano [espanhol]. Daí vai, tal 
de sítio Mauá. Ali morava um velho de nome Antonio Baltazar, de lá 
mesmo, que falava língua geral e português. Eu digo que a tribo dele 
deve ser Baré mesmo, porque o pessoal lá era quase tudo Baré. Daí a 
gente subia, tinha um sítio por nome, aí já era o fim, o nome boca do 
Inamoin, hoje tem comunidade lá. Daí do Inamoin tinha outro sítio, 
Tiariuirú, último sítio, sei lá que língua é essa?, se Baré, Curripaco ou 
Werekena. Morava lá um velho que veio lá do Guainía [nome do rio 
Negro na Colômbia], o nome dele era Eduardo Yanáve [?], não sei di-
zer de que tribo, ele veio lá do Guainía, veio de lá. No Inamoin mora-
va esse Sandoval Celestino, família do meu sogro, da tribo Werekena, 
parece. Eles tudo eles falam aquela língua, né, pessoal do Tauapeçaçu, 
tudo eles falam aquela língua. Era o pessoal do Tauapeçaçu, São José 
agora. Só Werekena que eles falavam. Segundo sítio, onde hoje é São 
José. Só Werekena que eles falavam, e língua geral. Nos outros sítios 
a maior parte só Werekena mesmo.

– Uma tribo só eles lá… e eu não tenho parente por lá, é sempre 
pai desse motorista e prático do barco da Emater, Legé, neto do Cân-
dido [comentário do senhor Simeão, que acompanhava a entrevista].

Passei não sei quantas vezes [no rio Xié]. Só pra lá que o patrão 
regateava, comprava farinha, chicle, ucuquirana, piaçaba mesmo. Pia-
çaba fica na margem da Colômbia, à direita de quem sobe. Só tem do 
lado da Colômbia. Ucuquirana tem pra todo lado e chicle também.

[O Sargento Guilherme levava o pessoal do Xié para traba-
lhar no rio Padauiri] depois que nós tivemos aquela briga com ele. 
Essa história de briga nossa com ele [Sargento Guilherme] foi negó-
cio de produto mesmo, de piaçaba, preço de piaçaba, ele prometeu 
de pagar Cr$ 2,00 naquele tempo, veio embarcar produto aqui pro 
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finado Amado [outro comerciante]. Deixou nós lá [no rio Marié, 
afluente do rio Negro pela margem direita] com uma lata de farinha 
para cada freguês, né. E passou vinte dias pra cá. A farinha acabou, 
nós passemos oito dias sem farinha, sem comer, sem nada, só comi-
da mesmo, peixe, alguma coisa, sem farinha sem nada. Tinha gente, 
aquelas velhas, não aguentavam mais com fome, andavam caindo já. 
Aí já que ele chegou, já pra brigar, como diz o outro.

Aí ele deu uma garrafa de cachaça pra cada um, pra cada fre-
guês. Mas ninguém tinha bebido ainda, sabe, nós deixemos tudo lá, 
ele começou a conversar e tal, aí numa brincadeira com meu compa-
nheiro, eu falei né, com meu companheiro:

– Rapaz, abre tua garrafa de cachaça!
Eu brincando com ele né, com o rapaz:
– Vocês que fizeram muita piaçaba, abre logo pra nós beber!
Aí ele respondeu de lá, o sargento Guilherme, que estava senta-

do numa caixa; ele estava sentado na beira do barracão:
– E tu?, ele disse.
– Quantos pacotes tu fez?
Eu disse:
– Eu fiz 21 pacotes, agora, tem quatro no meio do varador [ca-

minho na floresta até os piaçabais].
Não pude trazer porque eu levei uma espetada no pé, aí não 

podia mais carregar peso, aí deixei no meio do varador. Aí ele disse 
pra mim:

– Pra pagar conta precisa de muita produção, esses 21 pacotes 
não dá pra pagar conta não!

Assim gritando, não foi assim falando baixo, né. Aí eu falei:
– Não sei, o senhor prometeu pagar Cr$ 2,00 o quilo de piaça-

ba, agora vem com conversa de Cr$ l,00, eu disse.
– Assim nesse preço ninguém paga a conta…, eu disse.
– Vocês tão é roubando…, eu disse.
Aí ele levantou e falou:
– Quem é que rouba!?
– Quem é que rouba é o senhor porque o senhor está dizendo 

que está pagando a Cr$ 1,00, o senhor prometeu de pagar a Cr$ 2,00 
pra nós!, eu disse.

Aí ele disse:
– Repete a palavra, quem é que rouba!?
– Quem rouba é o senhor mesmo!, eu disse.
Aí ele levantou, eu estava sentado, aí ele trouxe assim uma gar-

rafa de cachaça, que estava perto dele. Quando ele levantou e me deu 
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aquilo eu aparei a garrafa e empurrei ele, e caiu pra lá, eu peguei a 
garrafa e joguei pro lado. E quando ele levantou de novo, ele trouxe 
um molho de tabaco, pulou em cima de mim e eu sapequei nele bem 
no pé do ouvido e caiu pra lá. Mas eu não fiquei abraçado com ele, 
dei aquele, mas eu pulei pra trás. Aí parece que o meu irmão viu que 
eu estava brigando com ele, aí ele veio atracar ele, assim de trás. Aí ele 
tinha uma faca na cintura, ele era sargento, né. Pegou, não sei de que 
jeito que ele furou, parece que pegou bem aqui em cima do pulmão, 
na costa. Aí meu irmão mais velho correu e segurou na mão dele, e a 
faca estava presa, porque a faca de punho de chifre tinha uma segu-
rança que ninguém podia sacar. Aí que eu fui ver, ele estava assim, aí a 
faca chega estava tremendo, eu vi a ponta da faca e ela estava cheia de 
sangue, quase dois dedos na ponta da faca. Quando eu espiei assim, 
eu vi meu irmão, estava cheio de sangue, né, estava espirrando pra 
fora. Aí meu irmão me disse:

– Mata ele que ele já me matou!
Aí ele correu foi pegar um terçado e foi dar nele mas não entrou 

não, estava fraco já, aí nós seguremos ele, que estava tremendo. Aí 
veio um empregado dele [sargento], era um soldado também reservis-
ta. Veio, deu um jeito na mão dele, abriu, nós tiramos a faca, aí segurei 
ele assim, meu irmão do outro lado, ele foi descendo lá pras canoas, 
né, e nós aguentando ele, quando estava perto da beira, nós largue-
mos, aí ele foi chamar o empregado dele, que chamava Mafumba:

– Mafumba, vem pra cá que eles vão me matar!
– Eu não fiz nada pra eles!, ele respondeu.
Ele saiu com a canoa, com a velha dele sentada na canoa:
– Mafumba, traz o meu rifle com bala!, ele disse.
Aí eu lembrei que ele tinha um rifle pendurado, naquela hora 

eu estava aperreado já, eu peguei, pensei que tinha bala, eu disse, na-
quela hora eu chamei ele de “meu padrinho”:

– Meu padrinho, olha pra cá que eu vou espocar tua cara de 
bala!

Quando ele espiou eu atirei, não tinha bala no rifle, e eu atirei 
o rifle no rio, na água. Aí ele fugiu, foi embora.

Aí nós arrumemos nossa bagagem, nós fomos buscar nossa ba-
gagem lá no centro [da floresta, nas barracas de piaçaba]. Voltemos e 
viajemos com ele na nossa frente. Veio fugindo. Pegou o motor dele 
no remanso da cachoeira do Canção [rio Iá, afluente do rio Marié] e 
veio embora. Aí nós chegamos, aí tinha um patrão trabalhando com 
piaçaba. Aí nós paremos com ele.
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– Rapaz – ele disse –, esse homem vai morrer, tá bom de vocês pa-
rar uma semana aqui pra nós dar remédio, um purgante, alguma coisa.

Aí nós passemos uma semana. Aí, depois de uma semana, dia 
primeiro, nós baixemos pra cá, encontro do patrão dele, do finado 
Amado. Nós aproveitamos o reboque e viemos até a boca do Marié. 
Na boca do Marié tinha delegado lá. Acho que o homem veio na 
nossa frente e tinha contado já como foi que aconteceu. [O delegado] 
era Antonio Fernandes de Abreu, um velhote do Maranhão. Quando 
nós chegamos, ele foi logo gritando:

– Vocês que deram no Sargento Guilherme!?
Eu disse:
– Foi eu, mas ninguém bateu nele não, eu dei duas vezes no pé 

do ouvido e só foi isso.
Não – disse ele.
– Vocês caboclos estão acostumando de bater nos brancos!
Gritou comigo. Eu disse não.
– Vocês deram!, ele disse.
– Perna dele e braço está tudo roxo!, gritando lá com nós. 
Aí acalmou e disse:
– Vamos fazer depoimento.
Ele leu lá o depoimento que ele [sargento Guilherme] fez. E digo:
– Não, não foi assim que aconteceu primeiro, ele fez o depoi-

mento dele todo contrário.
Aí eu dei o meu depoimento, passemos três dias mais, aí nós su-

bimos pra São Gabriel, com aquele faqueado já, né… Nós chegamos 
com o delegado, o delegado era o Sr. Amando. Ele disse:

– Vocês que brigaram com o sargento Guilherme?
Eu disse:
– Fomos nós.
– Temos já depoimento aqui que ele deu, ele foi dar depoimento.
Eu disse:
– Não, isso aqui é depoimento tudo contrário, não foi assim não.
Aí eu contei pra ele (o homem estava quase pra morrer), ele foi 

embora. Foi pro sítio buscar a família dele, na boca do Xié. Aí ele 
baixou, nós subimos, aí nós botemos o rapaz no hospital das irmãs 
(naquele tempo era as irmãs [de Maria Auxiliadora]), disseram que 
estava tuberculoso e botaram ele pra fora. 

E o prefeito queria me prender porque eu dei no sargento Gui-
lherme, tudo isso. Aí chegou meu padrasto, minha mãe, aí nós leve-
mos ele lá pro sítio, pra boca do Xié. Aí tornaram a chamar de novo, 
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pra nós fazer outro depoimento. Baixemos de novo pra São Gabriel, 
baixemos no motor do finado Heráclito [outro comerciante]. Viemos 
até na boca do Marié. Aí baixou o inspetor dos índios [delegado do 
SPI local, Ataíde Ignácio Cardoso], baixou o comandante de lá da 
fronteira, um sargento, sargento Ivan. Aí ele perguntou de nós como 
foi que aconteceu. Eu digo, aconteceu assim. Aí ele [o chefe do SPI] 
disse assim: 

– Eu não posso fazer nada viu, o que eu posso fazer por vocês? 
Você sabe ler, sabe escrever?

– Nós sabemos sempre alguma coisa, eu disse.
– Então vocês vão escrever pro Delegado Geral de Manaus pra 

vir resolver esse caso, porque esse daqui não resolve nada.
Aí nós fomos fazer uma papelada lá, como foi que aconteceu 

primeiro, tudo, aí eles levaram e nós subimos lá pra casa. Passado 
uma semana chegou o Delegado Geral de Manaus veio buscar nós.

– Foram vocês que brigaram com o Guilherme?
– Foi.
– Tá bom, eu já sei de tudo, não tem o que vocês conversar 

comigo. Como é que uma pessoa tira sangue de uma pessoa e não vai 
pro xadrez?, ele disse.

NARRATIVA DE MILTON BALTAZAR, DO POVO BARÉ

O senhor Milton Baltazar vivia em 1992 na comunidade de Campinas, 
no rio Xié, afluente do rio Negro pela margem superior direita, no município 
de São Gabriel da Cachoeira. Na ocasião da entrevista tinha idade estimada de 
53 anos, portanto nascido perto de 1939.

[Eu nasci] aqui no rio Xié mesmo, lá em cima. Eu comecei [a 
trabalhar no extrativismo] assim com quinze anos já né, mas quando 
eu tava pequeno ainda mesmo de dez eu já estava trabalhando aqui 
nesse rio mesmo, [com] piaçaba, seringa, borracha pra bem dizer né, 
cipó, é só mesmo o que eu trabalhava aqui. Tem sorva também, eu 
trabalhei também sorva. [A borracha] tem aqui pela beira, pelo mato, 
assim, tem na terra firme e também no igapó, na caatinga não tem 
não. Vai até a cabeceira.

A gente começava [a trabalhar] antigamente, era tinha esse 
tal… tinha um branco aqui, eu comecei era com um tal de finado, 
chamava ele Lucas mesmo né, daqui. Eu comecei com ele, trabalhei 
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com ele. Lucas, ele veio lá de baixo, da cidade, eu não sei mas ele 
era lá de baixo. Aí eu comecei, aí entraram outros, né. Primeiro co-
meçou a trabalhar por aqui foi o seu Wilson Andrade, né. Trabalhei 
piaçaba com ele ainda aqui no Xié mesmo. Com esse, agora-agora 
já né, depois que eu já me casei, né. Antes dele era com o finado 
Lucas, que eu já falei né, antigamente ainda, quando eu estava pe-
queno ainda.

Depois daí que eu já saí já pra trabalhar lá pra baixo [rio Ne-
gro]. Eu tinha quinze anos, como eu falei né, trabalhei com o finado, 
um tal de, aquele finado, ele morava lá no Padauiri né, o nome dele 
é Sargento Guilherme, passei assim quase três anos com ele pra lá. 
Eu trabalhava lá com ele piaçaba, mesmo, lá no Padauiri, tem um 
galho, era o nome Tabaco, aí nesse galho, a gente trabalhava piaçaba, 
a gente ficava trabalhando até nós pegamos um galho, um igarapé lá 
de baixo já, era galho do Aracá, era nome cabeçudo. Do rio Aracá 
já, a gente pegava o igarapé Tabaco e depois o galhozinho, como eu 
falei, pelo varador. Tudo piaçaba. Fiquei três anos lá, só lá em cima, 
na boca não. Rio Preto depois que eu já saí de lá, depois de três anos 
aí eu fiquei lá pela boca já. Ele [Sargento Guilherme] tinha levado um 
pouco de [gente] daqui e não voltaram nenhum, ficaram tudo por lá, 
morreram por lá.

[O sargento Guilherme era] mal patrão sim. Se a gente ficava 
com ele, durante um tempo às vezes, a gente fica com ele e ele não faz 
a conta da gente né, então a gente não pode sair dele, né. Todo tempo a 
gente tá pegando mercadoria, a gente vai trabalhar, mas fazer a conta 
não. Até eu voltei de lá e ele não fez. Nós voltamos de lá com meu pai 
também. Pra bem dizer fugidos mesmo, né. Ele saiu pra Manaus, aí 
nós voltamos [pro Xié], quando ele tava pra Manaus, aí a gente veio 
de lá. Nós saímos à noite, pra passar lá onde ele morava, porque nós 
morávamos mais aciminha, nosso sítio, né. Ele deixava a mulher dele. 
Ninguém nos viu passando lá, né. Só nós mesmo [fugimos de lá]. Era 
só eu, tem mais os meus primos, eles tão morando aí no Inamoin mes-
mo, né. E meu pai também. Ele tava doente naquele tempo. [O pessoal 
que ele levou para o rio Preto] ficou tudo lá, até que nós voltamos pra 
cá [para o rio Xié], ficou tudo lá mesmo. [Ele não batia] na gente não. 
Nos outros também não, né, durante nós ficamos lá não. Só que, como 
eu disse, ele não fazia a nossa conta, né. Todo tempo, ninguém pode 
sair dele né. A gente ficava todo tempo trabalhando, passava todo 
tempo, verão, inverno, a gente ficava na colocação. Nós voltamos até 
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pra cá, nós viemos a remo, nós gastamos um mês e quinze dias, de 
Padauiri até aqui, a remo mesmo, né.

Aí, quando eu cheguei pra cá [de volta ao rio Xié], já tava com 
18 anos já. Aí eu fui de novo, voltei de novo. Aí eu fui trabalhar com o 
Adolfo Padrón [comerciante venezuelano], ele morava no Jurubaxi. Aí 
eu fui lá pro rio Branco já [maior afluente do rio Negro, pela margem 
esquerda]. Lá eu fui trabalhar castanha já, só castanha. Tem um galho 
Anauá, aí nós trabalhamos. Nós ficamos lá quatro meses. Depois não 
voltei mais pra lá. Eu morava lá no sítio dele, aí no Jurubaxi, aí eu 
fiquei três anos e meio morando lá. Eu trabalhava lá no Jurubaxi, sor-
va, cipó, ucuquirana, maçaranduba do igapó, a maçaranduba tirava 
o leite [chicle] pra fazer bloco mesmo, né. É assim mesmo, a mesma 
coisa sim [a maçaranduba e o chicle]. Depois eu voltei de lá já pra cá, 
subindo, aí eu fui trabalhar já pra esse tal de Marié também [afluente 
do medio rio Negro pela margem direita], fiquei seis meses lá. Eu tra-
balhava com o irmão dele [Adolfo], um tal de Miguel Padrón. Eu já 
estava com uns 23 anos, por aí, né. Lá eu trabalhei piaçaba, aí eu fiz 
espia [cordas] de piaçaba. Nós fizemos lá 100 pacotes de espia. Nós 
fizemos de 5, de 3, de 4 polegadas, com 60 metros. A espia pode fazer 
até 7 polegadas, daí não dá mais, muito grosso já. A mais fina que 
pode fazer é de 2,5 polegadas. Lá nós fizemos 100 peças, que é aquele 
enrolado de corda.

[Esse Miguel Padrón vendia direto em Manaus] ele pegava o 
produto dele e ia levar pra Manaus, não vendia pra nenhum comer-
ciante. Tudo o que a gente trabalhava ele levava pra lá mesmo. Daí 
eu voltei pra cá [para o Xié]. Eu já tinha 23-24 anos. Aí eu vim mo-
rar no sítio Réia. Aí eu me casei. [Continuei trabalhando] só aqui, a 
gente trabalhava piaçaba, e às vezes cipó e também seringa até mais 
ou menos 1965. [Nessa época] só fazíamos pacote mesmo [de piaça-
ba], igual a essa piraíba. [Os comerciantes] eram Augusto Navarro, 
morador do rio Negro no sítio Sanuma. Humberto Navarro, Fausto 
Andrade, Nenezão irmão de Nivaldo [Amazonense]. Finado Ataíde 
[Cardoso], funcionário do SPI [Serviço de Proteção aos Indios], que 
trabalhava como comerciante. O Nivaldo começou mais ou menos 
em 1965 e o Ronil [Garrido] mais ou menos em 1970. 

É difícil sim [o trabalho], pelo caminho é longe, tem que passar 
o dia amarrando [piaçaba], tem que tirar muito cipó. Eu acho que 
não dá mais, não é, tá acabando já né, porque tiraram muito. Eu acho 
que quase não dá mais porque tão derrubando muito. Não tem mais, 
tem um pouquinho, mas não dá mais como antes, antigamente tinha 
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[piaçaba]. Ela cresce, mas não dá mais bem como era primeiro. Dá a 
árvore mas o “cabelo” [as fibras] depois não dá mais, não tem mais 
cabelo. Cresce [depois de uns cinco anos] mas quando a gente corta 
umas três vezes aí já não dá mais, sabe, aí fica alto, fica velha. Tem 
novas [árvores] mas ainda pequenas eles vão logo tirando [as fibras] 
por isso acaba logo. Em toda parte [está assim], Teapuri, já vara pra 
Colômbia, tá tudo tirado.

O preço até agora não dá mais, todo tempo assim, não sei por-
que que não aumenta o valor, porque ele não aumenta pra gente. 
Agora a mercadoria aumenta… Só comprava mercadoria com o pa-
trão. Anzol, munição, rede, roupa, perfume, açúcar, café, leite. Mas 
tem que fazer produção grande para poder comprar muito, senão, 
não dá. 1.500 kg de piçaba [para comprar uma espingarda] antiga-
mente. Não sei agora, escutei que estão pagando Cr$ 200 o kg.

Eu vou [para o piaçabal] com a família toda para poder tirar 
mais ou menos. Eu tenho que fazer a farinha e o beiju pra gente co-
mer lá, né. Fazer canoa, fazer remo. Daqui [da comunidade de Cam-
pinas, no baixo Xié] a gente gasta até quase um mês até lá pro pia-
çabal. A gente costuma sair mês de março. A gente chega lá tem que 
fazer barracas, fazer limpeza, fazer caminho, tem que explorar ainda 
o piaçabal. Quando o rio tá seco a gente vai pelo varador [caminho 
na floresta], quando tá cheio a gente vai pelo igarapé. A gente fica 
dois a três meses cortando piaçaba depois volta pra barraca. Depois 
que a gente corta a gente pode passar de 15 a 30 dias amarrando [a 
piaçaba]. A gente caça e pesca em alguns dias, e nesses dias a gente 
não vai pro piaçabal.
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PADAUIRI: O “CELEIRO DA MORTE”

CENÁRIO DE MIGRAÇÕES, FUGAS E VIOLÊNCIAS

Em 1992, o Sr. Pedro, então capitão da comunidade de Anamuin, no rio 
Xié, tinha 73 anos e guardava na memória uma longa história de migrações 
familiares. Seu avô trabalhara com borracha no final do século XIX num 
lugar chamado Castanhal, logo acima de Barcelos, no médio Negro. Teria 
fugido de lá devido a uma “guerra”, seguindo um percurso pelos rios Negro, 
Cauaburis, Maturacá, Pacimoni, e deste para o Cassiquiari. Ou seja, um per-
curso de subida para os altos rios, longe dos seringais. Foi nessa viagem que o 
pai do senhor Pedro nasceu, no sítio Tomo, localizado na foz do rio homôni-
mo, afluente do Guainía, na Colômbia, onde seu avô se instalara após o longo 
percurso. Depois, fugindo da “guerra do Arévalo”,260 cerca de 1921, Pedro 
veio pelos varadores para o rio Xié, com a intenção de retornar ao velho sítio 
de seu avô no médio rio Negro. Acabou ficando no Xié porque encontrou 
por ali parentes seus que teriam fugido de Castanhal por outra rota, mas na 
mesma época do avô, entrando no rio Xié.261

Seu relato, como também os transcritos anteriormente, indica pelo me-
nos três possibilidades de mobilidade dos indígenas da virada do século XIX 
até as primeiras décadas do XX: (1) muitas famílias migraram para o Brasil, 
motivadas não só pelas “revoluções” que ocorriam na Venezuela, mas também 
pelas violências de comerciantes que exploravam a produção extrativa dos 
indígenas no Guainía e Cassiquiari; (2) que algumas famílias teriam ficado no 
Brasil, refugiando-se no alto dos igarapés, optando pelo isolamento e reapare-
cendo muito posteriormente; (3) que muitos indígenas do alto Negro, Guainía 
e Xié foram levados para os seringais e piaçabais do médio e baixo Negro e 
Padauiri. A memória oral indígena sugere essa dinâmica.

Segundo um Werekena do rio Xié,

antigamente havia muitas mudanças de sítios conforme 
houvesse ameaças externas dos brancos. Este foi o caso 
da fuga de vários familiares de minha mãe da Venezue-
la, quando houve uma revolução. No caso do Brasil isso 
também ocorreu. […] Isso acontecia aqui no Xié, quando 
os índios ouviam falar de alguma ameaça que vinha dos 

260 Emilio Arévalo Cedeño, guerrilheiro venezuelano do início do século XX, opositor do regime de Juan Vicente 
Gomez. A referência ao “tempo do Arévalo” diz respeito à ocupação feita pela guerrilha por ele comandada de San 
Fernando de Atabapo, capital do estado de Amazonas, em 1921 (Zavala, 1988).
261 Oliveira Filho (1979).



Márcio Meira 201

brancos, recolhiam-se rapidamente para os altos dos iga-
rapés, onde ficavam até dois a três anos. Só retornavam 
à parte baixa do rio quando, por alguém de confiança, 
sabiam que as coisas tinham se acalmado.

Em decorrência de tal processo de violências e longas diásporas, quan-
do o Conde Ermano Stradelli, em 1881, desce o rio Negro desde Cucuí até 
Manaus, refere-se ao Xié como um rio quase deserto, embora não tivesse 
penetrado no mesmo:

De noite chegamos à foz do Xié, afluente de direita. As 
quatro casas e a capela que hoje constituem S. Marcelino 
são os restos de uma próspera aldeia de quatrocentas ca-
sas, que surgia no mesmo lugar, na margem direita do rio, 
que, na sua foz, tem pouco mais de duzentos metros de 
largura. Tudo está em decadência; o baixo Xié, outrora 
centro de numerosas tribos, entre as quais se destacavam 
os baníuas, está quase deserto. Nossa Senhora da Guia, 
missão carmelita cujo núcleo foi formado por baníuas, 
apesar de estar numa excelente posição, encontra-se nas 
mesmas condições: umas dez casas, desertas no momen-
to, são o que resta, quando no final do século passado 
havia mais de seiscentas.262

Esta “ausência” de gente no rio Xié no final do século XIX, revelada 
pelo conde italiano, aponta para os resultados da repressão dos anos ante-
riores, do lado brasileiro, contra os movimentos messiânicos,263 mas também 
para os trabalhos forçados nos seringais e piaçabais no médio e baixo Negro, 
principalmente no rio Padauiri. Entretanto, como o conde não entrou no rio 
Xié, creio que muitos indígenas, como demonstram as narrativas orais, teriam 
se refugiado no alto Xié e no Guainía, nas cabeceiras dos pequenos igarapés, 
longe da presença dos brancos, além de seguirem para a Colômbia e Venezue-
la através de varadores, antes dos conflitos que ocorreriam neste último país 
no início do século XX.

O certo é que houve baixas populacionais entre todos os povos Aruak do 
Içana e Xié nesse período, grassando entre os indígenas, de forma profunda e 
duradoura, o pavor de avistar quaisquer homens brancos se aproximando de 

262 Stradelli ([1889] 2009, p. 161-162).
263 Wright (2005).
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suas aldeias. Os relatos orais, nesse sentido, reforçam a ocorrência de atos de 
violência nas três fronteiras, sobretudo rebeliões, guerrilhas, controle militar e 
a atividade extrativista com borracha e piaçaba, provocando movimentos de 
migração compulsória, ora para o Brasil, ora para a Venezuela e Colômbia. 
Segundo Tavera-Acosta, em 1906, a população indígena do rio Guainía-rio 
Negro, na Venezuela, tinha se reduzido substancialmente, com prognósticos 
negativos para a década sucessiva. Segundo ele, entre as causas principais 
dessa diminuição populacional estariam “os incontáveis movimentos revolu-
cionários locais que os fizeram se afastar do país” e também “os abusos de que 
têm sido vítimas praticados por alguns oficiais e pessoas que especulam com 
eles, que os tornaram furiosos, desconfiados e rústicos”.264

Expondo de forma mais objetiva e clara estas causas, vejamos o relato de 
Martin Matos Arvelo que explicita que a principal causa da depopulação indí-
gena na Venezuela no início do século XX seria a exploração de comerciantes:

Eu mesmo testemunhei transações verdadeiramente leo-
ninas em que nosso desafortunado índio foi roubado sem 
misericórdia por mercadores vulgares e profanos, dignos 
de uma prisão e de uma corrente no pé. […] O comércio 
com os índios, como fazem agora no Território Amazo-
nas, trouxe como consequência desastrosa a escravidão 
dos últimos pela dívida; e, portanto, o desaparecimento 
ou decadência dos povos dessas regiões, porque os senho-
res não deixam os índios, seus devedores, permanecerem 
em seus lares; e estes, finalmente, desesperados por uma 
tirania tão odiosa e injusta, fogem para o Brasil, deixando 
suas aldeias e sua terra natal para buscar a tranquilidade 
e o exercício de seus direitos naturais de homens livres em 
um país estrangeiro, onde também são escravizados pelos 
brancos do lugar da mesma maneira como ocorre aqui.265

Fugindo da Venezuela por todos os motivos mencionados anteriormen-
te, os indígenas tiveram de enfrentar novamente, do lado brasileiro, a violên-
cia dos comerciantes e dos militares de Cucuí, que visavam principalmente 
explorá-los na extração da piaçaba e borracha.266 Por esses relatos, podemos 
afirmar que as primeiras décadas do século XX viram chegar muitas famílias 
indígenas vindas da Venezuela, e que se instalaram no Brasil tanto no alto, 

264 Tavera-Acosta (1927, p. 66-67).
265 Arvelo (1912, p. 216-217, grifo nosso).
266 Koch-Grünberg (2005).
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médio e baixo rio Negro quanto nos rios Xié e Içana, juntamente com ou-
tras que já estavam nesses locais. São justamente esses os “venezuelanos” que 
Lopes de Souza encontrou no Xié em 1928, divididos entre Werekena, Baré 
e Baniwa. Seus descendentes atuais são os filhos e netos dos que escaparam 
dos piaçabais do Padauiri, Preto e Jurubaxi, pois a partir desse período vários 
patrões se sucederam na exploração de fregueses indígenas, levando-os nova-
mente a trabalhar nos afluentes do médio rio Negro.

Um testemunho importante do início do século XX, Hermann Schmidt, 
que viajara com Koch-Grünberg em 1905, atesta essas informações quando 
comenta as atrocidades do comerciante “turco” Miguel Pecil, referido por 
Koch-Grünberg267 em sua obra, o qual tinha residência no alto Negro, diante 
da foz do rio Xié. Em 1910, em cartas enviadas de São Felipe para o etnógra-
fo alemão, seu amigo Schmidt faz o seguinte relato:

Seu amigo Miguel Pecil mostrou sua verdadeira face; a 
máscara de cavalheiro era apenas aparência. Nada mais 
do que um hipócrita intrigante no verdadeiro sentido da 
palavra. Ele “trabalha” agora no rio Padanari [Padauiri] e 
desalojou os habitantes do rio Xié, dos quais 30 [pessoas] 
já morreram. […] Sem contar o grande número de mortes 
nos outros anos. […] As numerosas vítimas indígenas que 
perderam suas vidas nas regiões insalubres e febris dos rios 
Padanary [Padauiri] e Deminy não foram suficientes. Não 
– agora Pecil levou viúvas e órfãos para liquidar as dívi-
das pendentes de seus maridos e pais falecidos. […] Você 
não vai acreditar até que ponto o alto rio Negro piorou 
após seu retorno. Domina um verdadeiro banditismo, que 
quer levar as pessoas de qualquer maneira para os serin-
gais localizados a jusante de Santa Isabel. Don Germano 
luta por todos os meios contra esses caçadores de escravos 
modernos e faz o possível para libertar vítimas, mas, infe-
lizmente, não recebe ajuda dos superiores que são ainda 
mais bandidos e se deixam comprar por alguns pesos.268

Dois anos depois, em 1912 – ano da queda abrupta dos preços interna-
cionais da borracha –, o ânimo dos patrões do extrativismo pelo “ouro negro” 
ainda estava a todo vapor. Aquelas notícias do oriente, decerto muito más 

267 Id. ibid., p. 365-369.
268 Kraus (2018, p. 126, grifo nosso).
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para eles, demoraram para chegar até os sertões mais distantes da Amazônia. 
E naquele ano, um dos seringais mais visados foi o do baixo rio Padauiri. 
Esse rio de água branca era, então, uma zona endêmica de malária e beribéri, 
e muitos indígenas para lá levados não saíram mais. Foram centenas, talvez 
milhares de indígenas que padeceram naquele e noutros seringais e piaçabais 
do médio e baixo Negro no início do século XX. A mortandade era tamanha 
que o Padauiri ficou conhecido como o “celeiro da morte”, uma fama que 
perduraria ainda por muitos anos na memória dos sobreviventes daquele pe-
ríodo mortífero. Foi o caso de Anselmo Lúcio, um indígena venezuelano que 
em 1928 foi prático do Marechal Boanerges Lopes de Sousa, no rio Xié. Pelo 
seu próprio depoimento ao militar, Anselmo teria pego “paludismo no mesmo 
dia em que entrou neste rio”. Um comerciante/patrão venezuelano, chamado 
Percílio (uma corruptela de Pecil?), levou então quase todos os moradores do 
rio Xié para o Padauiri para extrair borracha. O resultado foi trágico, pois 
quase todos morreram, e não mais voltaram, inclusive o próprio patrão, que 
certamente era freguês de algum comerciante grande em Manaus. Esta teria 
sido a principal causa de um grande despovoamento daquele rio nas primei-
ras décadas do século XX, que pode ser confirmada por depoimentos orais 
posteriores e o relato de Schmidt, transcrito anteriormente.269

Mas o sistema de aviamento persistiria, com outros patrões e fregueses, 
no final da década de 1920, como documentou o marechal acima referido. 
Desde Cucuí, na fronteira, até a foz do rio Uaupés, havia dez comerciantes 
atuando no alto Negro em 1928. Em Cucuí, Pedro Manuel Fuentes, bra-
sileiro; em Santa Helena, Abidon Kaki, “turco”; em Porvenir, Carlos T. D. 
Gregório, venezuelano; no barracão São Marcelino, em frente à foz do Xié, 
Ângelo Maria Bustos, venezuelano; em Camissá, José Lino Padrón, vene-
zuelano; em São Roque, Heráclito Lima, brasileiro; em Palmira, Assumpção 
Guerra, venezuelano; em Pirá-pucu, Feliciano da Costa Prado, português; em 
São Felipe, Valentim Garrido Otero, brasileiro; e em São Pedro, João Vilage-
lim, português. Em 1928, estes patrões estendiam sua rede de fregueses pelos 
rios Uaupés, Içana, Xié e no próprio alto Negro, inclusive recrutando-os para 
trabalhos em rios mais distantes, tanto a jusante, no rio Negro, quanto no 
Guainía e alto Orinoco. Havia também um venezuelano, Natividade Rivas, 
que atuava como patrão no rio Xié, mas sem registros de que tenha possuído 
sítio ou barracão naquele trecho. Além dele, Ângelo Maria Bustos e Valentim 
Garrido eram os que mais comerciavam naquela zona de fronteira.270

269 Sousa, B. (1959).
270 Id. ibid.
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Esses patrões exploravam os Werekena, Baré e Baniwa do alto Ne-
gro e Içana, tanto na exploração de piaçaba no Xié como também balata e 
borracha nos rios Orinoco, Papunaua e Inírida, na Colômbia e Venezuela, 
e no médio e baixo Negro e seus afluentes, como no caso do Padauiri, ate-
riormente referido, onde também havia piaçaba. Em outubro de 1928, por 
exemplo, Valentim Garrido se encontrava na localidade de Tunu, no Xié, 
carregando sua safra de piaçaba colhida por seus fregueses. Ele “trabalha 
com os índios do Içana e do rio Negro, afeiçoados [sic] – de longa data – aos 
Garrido”.271 Valentim era do “clã” dos Garrido, descendentes do espanhol 
Don Germano Garrido y Otero, que se instalara em São Felipe na década de 
1870, do qual voltarei a falar.

Boanerges Lopes de Sousa encontrou nos sítios Santo Antônio, São José 
e Santa Cruz, logo a jusante da cachoeira de Cumati, os membros da família 
Iarrumare [Yarumari], cujos descendentes encontrei em minhas viagens de 
campo na década de 1990. Em 1928 eram quatro irmãos e um velho tio com 
suas famílias, todos vindos da Venezuela nos anos 1920, portanto depois do 
massacre do Padauiri, de 1912. Segundo o marechal, toda a família Yarumari 
estava enredada no sistema de aviamento, tendo como patrão o senhor Na-
tividade Rivas. Dessa relação patrões/fregueses, o discípulo de Rondon nos 
deixou uma opinião contundente:

Vivem esses homens [do rio Xié] sob o mesmo regime dos 
seringueiros do Amazonas e Acre. Trabalham para pa-
trões desalmados que lhes pagam o produto por preços 
ínfimos, debitando-lhes mercadorias por preços escor-
chantes. Dou aqui, alguns preços extraídos das C/C for-
necidas pelo seu patrão, o preto venezuelano Natividade 
Rivas: 2 barras de sabão, Cr$10,00; 10 anzóis sortidos, 
Cr$2,00; 2 caixas de fósforo, Cr$2,00; 1 frasco de sal (2 
litros), Cr$10,00; 3 maços de tabaco, Cr$3,00; 1 cober-
tor de lã (ordinário), Cr$140,00; ½ frasco de cachaça (12 
litros), Cr$60,00; 2 quilos de café, Cr$14,00; 1 espingar-
da Zigrica, Cr$200,00. […] A balata lhes é creditada à 
razão de Cr$4,00. Para o cálculo das mercadorias forne-
cidas, a base é 150% sobre os preços da fatura de Ma-
naus. No entanto, os patrões suprem-se de mercadorias 
na filial da casa J.G. Araújo de Santa Isabel, em troca de 
produtos da região (piaçaba, balata, seringa) que cobra 

271 Id. ibid., p. 34.
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apenas 20% sobre os preços de Manaus ou na praça de 
São Gabriel cujo ágio é de 60%.272

O sistema de aviamento, após tantos massacres, persistiu no rio Xié até 
à última década do século XX, como já demonstrei. Somente alguns indígenas 
puderam contar estas histórias, sobreviventes do morticínio do Padauiri e que 
voltaram para o Xié, como foi o caso do senhor Cândido Gregório, Capitão 
de Tunu, pai do senhor Viriato Cândido, este último entrevistado por mim em 
1990, aos 97 anos, no sítio Quati. Mas outros personagens também circula-
vam pelo Padauiri naqueles anos, como veremos a seguir.

IZABEL GARCIA, CHICOTEADA ATÉ À MORTE PELO PATRÃO 
DIOGO GONÇALVES

Ocorridos também no rio Padauiri e suas proximidades no início do sé-
culo XX, os atos violentos de Diogo Gonçalves constituem um raro exemplo – 
de muitos que se sucederam no período gomífero e permanecerão no esqueci-
mento – do que pôde ser registrado e resgatado graças às denúncias anotadas 
pelo senhor Abílio Camillo Fernandes, juiz-adjunto do 3o Distrito do Termo 
de São Gabriel e Delegado do Serviço de Proteção aos Índios e Localização 
dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN) do rio Marauiá. Em ofício ao senhor 
João de Araújo Amora, inspetor do SPILTN, sediado em Manaus, Abílio es-
creve que o acusado negava seus crimes e defendia-se com o argumento de 
ser o juiz seu “inimigo”. Em sua alegação, Abílio afirmava que, se necessário,

provarei mil vezes o contrário, pois que eu era um dos 
incrédulos dos crimes que corria a seu respeito e somen-
te a prova inequívoca me despertou, e na qualidade de 
autoridade do Serviço de Proteção aos Índios, com que 
V. Exª se dignou distinguir-me e como autoridade da jus-
tiça e por todos outros motivos, não podia ficar indife-
rente e encampá-lo com minha amizade.273

Se por vingança entre inimigos ou por virtudes humanísticas, o fato é 
que Abílio Fernandes nos legou um raro e importante testemunho.

272 Id. ibid., p. 32-33.
273 Museu do Índio (1914-1915).
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Segundo os registros de Abílio Fernandes, por volta de 1904/1905, Diogo 
Gonçalves teria se envolvido com a polícia de Manaus devido “haver cortado 
o cabelo, surrado e acorrentado três de suas amantes, e deflorado uma menor, 
fazendo depois aquelas vestirem-se de homem e viajar na sua canoa de regate 
com o seu empregado José Gomes, o que foi notório”. Ainda segundo o juiz, 
mesmo depois desses fatos, o senhor Diogo teria obtido o título de Capitão da 
Guarda Nacional, e como tal se estabelecera no rio Negro com uma “estrada” 
de borracha, de onde passou a retirar “três galões de gomma”. Nessa “estrada”, 
pelas informações que deixou, ficava o barracão Bom Futuro, de propriedade 
do próprio Capitão Diogo, e perto dele, à boca do igarapé Poné, estava situada 
a residência do capitão, às margens do rio Negro. Assim desabafa o juiz:

Ora veja V. Excia. este nosso paiz é mesmo maravilhoso! 
Agalardoa-se um estranho [estrangeiro] ascoroso e quase 
analfabeto que uza ultrajar nossos irmãos menores?!274 
Dahi para cá revestido por diversas vezes da autoridade, 
a nada teme, porque tem nessa capital e aqui, amigos po-
derosos que coadunam para isso.275

Descreve também outro bárbaro acontecimento, que teria ocorrido em 
1905/1906 no seringal Bom Futuro e sido presenciado pelos senhores Am-
brósio Pedro dos Santos e Felinto de Faria Santos, ambos de São Gabriel, que 
estavam de passagem pelo local:

Em horas avançadas da noite, surpreenderam-se com os 
gritos de uma mulher lá no barracão de Diogo Gonçalves, 
que era espancada. A surra durara até que a desgraçada 
vítima se calou. Era então carrasco do Capitão Diogo, 
um tal Joaquim Macú (não é difícil ser encontrado no 
município de Barcelos). Pela madrugada, Filinto e Am-
brósio ouviram as ordens de Diogo Gonçalves ao citado 
Joaquim Macú, de conduzir um corpo para a canoa, não 
sabendo se era um cadáver ou uma inferma, e qual o des-
tino que lhe deram.276

Dois anos depois, em outubro de 1908, ao descer o rio Negro de volta 
para Manaus, portanto na época da seca e do fábrico, o Bispo Dom Frederico 

274 O juiz está se referindo aqui a crianças indígenas.
275 Museu do Índio (1914-1915).
276 Idem.
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Costa resolveu chegar aos barracões onde se concentravam os seringueiros e 
piaçabeiros do médio rio Negro. Em vinte desse mês passou um dia e uma 
noite no barracão Bom Futuro. Assim relata: “recebeu-nos com modos ale-
gres e francos o Sr. Diogo Gonçalves, homem já idoso e natural da Galícia. 
Achamos um altar bem preparado”. O bispo não vai além disso nas referên-
cias ao referido capitão. Mas segundo Abílio Fernandes, a partir de relatos de 
testemunhas oculares dos fatos ocorridos naquele dia, a visita pastoral teria 
dado margem a muita violência:

Este Prelado celebrou uma missa no barracão do famoso 
Capitão Diogo, mas como a crassa estupidez deste senhor 
o impedia de compenetrar-se do respeito que votamos a 
esta cerimônia religiosa, ocorreu-lhe intrometer-se no 
acto da missa tocando gramophone com uma cançone-
ta espanhola com trechos livres, no que foi incontinenti 
repelido pelo Sr. Bispo, e como uma de suas amantes de 
nome Izabel teve a infeliz desgraça de rir-se, e quando 
retirou-se o Prelado, foi a desditosa índia atropelada de 
cacetadas e arrastada pelos cabelos pela escada do sobra-
do em que se achava até o pizo térreo, ficando miseravel-
mente ensanguentada e sua bela cabeleira arrancada aos 
punhados. Foram testemunhas desse acontecimento de-
sumano os Srs. Antonio Ferreira da Silva e Manuel Car-
reira, ambos portugueses e com a profissão de serradores, 
o último dos quais atualmente em Portugal. E tendo a 
primeira destas [testemunhas] intervido, a custo foi aten-
dido não se esquecendo o famoso Capitão de dizer-lhe 
que, “estava em sua casa e que fazia o que lhe desse na 
gana” com os seus serviçais, pois que ela havia rido para 
o irmão do senhor Bispo.277

Abílio Fernandes, ao elencar os fatos acima, procurava fornecer ao Che-
fe de Polícia do Amazonas e ao Inspetor do SPILTN os antecedentes criminais 
do regatão espanhol para reforçar a sua principal revelação contra ele, relati-
va às atrocidades cometidas em dezembro de 1914 contra mulheres indígenas 
em seu próprio sítio, referida pelo juiz como um “lupanar cheio de amantes”. 
Em resumo, a acusação é a seguinte: o comerciante espanhol, com a ajuda de 
seus “capangas”, costumava acorrentar mulheres indígenas, suas “serviçais”. 

277 Idem, grifo nosso.
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Uma delas, Izabel Garcia, teria falecido “em consequência de uma formidável 
surra, com um chicote de peixe-boi, durante longo tempo, este espancamento, 
além de outros nas suas companheiras que também tem sido martyres de atos 
criminosos infligidos pelo mesmo senhor Diogo Gonçalves”. Para comprovar 
suas denúncias, o juiz apresentou testemunhas, sendo a principal delas a indí-
gena Joana Maria Rodrigues, cujo relato foi assim transcrito por ele:

[Izabel Garcia] falecera ao terceiro dia de surra, a meia 
noite, mais ou menos, e o tal [Manuel] Arezes [capanga 
de Diogo] conservou o cadáver da infeliz acorrentado até 
a hora de sair para a última morada; o que se realizou 
pela manhã, tendo o referido Arezes o cuidado de o en-
volver na rede em que falecera e recorrido aos auxílios do 
insensível peruano Julio Cezar Barreto, vizinho de vista 
de Diogo Gonçalves e que é sabedor do execrando crime, 
para este ceder-lhe alguns rapazes para o serviço de sepul-
tamento, conseguindo dois, os quais, junto a sepultura, 
não se conformando com o invólucro que iam ali deposi-
tar sem um exame, desataram-no, encontrando o cadáver 
horrivelmente estragado pelo látego cruel. A causa deste 
bárbaro castigo e consequente morte, foi a inditosa Iza-
bel ter em conversa com suas companheiras manifesta-
do o desejo de se envenenar juntamente com seus filhos, 
por querer provavelmente, deste modo, fugir às tyranias 
de seu patrão. […] Que actualmente, Diogo Gonçalves, 
sob sua guarda, tem tristes infelizes – quatro menores, 
provavelmente orphans, destinadas ao fadário synistro 
da prostituição, referindo aquela testemunha a maneira 
ascorosa, e com palavras livres, como Diogo Gonçalves 
costuma desvirginar as menores em tenra idade.278

Além de Joana, três trabalhadores se encontravam na casa do capitão 
Diogo, à procura de serviço, quando ocorreu a morte de Izabel Garcia. Um deles 
era de nacionalidade espanhola, e acabou encontrando emprego com o comer-
ciante português Joaquim Gonçalves de Aguiar, o maior comerciante do médio 
rio Negro naqueles tempos. Outro estava trabalhando na lancha “Joconde” do 
comerciante José Miguel Saydes. O terceiro deles, de nome “Alberto de tal”, que 
se encontrava em Manaus, de origem “turca”, foi interrogado pessoalmente por 

278 Idem.



A persistência do aviamento210

Abílio Fernandes. Segundo ele, era “exato o espancamento na pessoa da desdita 
Izabel, mas, manifestou-se receoso de ter prejudicado em colocação, se fosse 
obrigado a dizer o que vira”. O juiz também colheu depoimento do senhor 
Aristides Bentes, testemunhado pelo senhor Eduardo de Oliveira Netto, ambos 
vizinhos próximos de Diogo. Informara Aristides Bentes que o

Capitão Diogo, depois de haver dado a surra na infortu-
nada Izabel, chegara à casa do Sr. Miguel Schmidt, ofere-
cendo-lhe a conta d’aquela sua serviçal, declarando de já 
ter-lhe espancado e que ainda pretendia surrá-la para de-
pois remeter-lhe a rapariga, caso este que não se realizou 
porque a infeliz havia sucumbido em sua ausência – que 
fora de alguns dias.279

Acrescentou ainda que as demais mulheres indígenas, “vítimas de acor-
rentamento”, teriam ficado “depositadas” em São Joaquim, na casa do se-
nhor Antonio Cavalcanti de Lacerda, “aonde uma falecera”. Este Antonio 
Lacerda seria “um dos maiores protetores do referido Capitão e bem visto 
está que estas testemunhas deviam ter sido seviciadas para os fins de defesa 
do Sr. Diogo Gonçalves”. Além desses testemunhos, o comerciante Hygino 
de Albuquerque, irmão do famigerado patrão do Uaupés Manoel (Manduca) 
Albuquerque, teria relatado ao juiz uma conversa que teve com o peruano 
Julio Barreto. Segundo ele, o peruano

ouvira os gritos da desgraçada Izabel Garcia, por longo 
tempo, mas como esta não era peruana, nada tinha que 
intervir. […] Tanto assim que mais tarde, [o senhor Abílio 
o interrogou pessoalmente depois] não vacilou em protes-
tar inocência, porém, não se esqueceu de juntar que não 
lhe convinha se intrometer nesses assuntos, pois que esta-
va sujeito, amanhã, aos mesmos apuros.280

Izabel Garcia, uma mulher indígena provavelmente ainda jovem e com 
filhos, vivia sob o jugo de seu patrão, Diogo Gonçalves, no barracão “Bom 
Futuro”. Mas não estava sozinha. Havia outras mulheres, inclusive meninas, 
que ali viviam escravizadas pelo comerciante. Essas mulheres, que trabalha-
vam duro em atividades agrícolas e na cozinha, também eram seviciadas se-

279 Idem.
280 Idem.
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xualmente e vítimas de brutais torturas. Elas podiam também ser casadas 
com fregueses, que as entregavam ao patrão como forma de abatimento de 
dívidas, quando não podiam fazê-lo com piaçaba, borracha ou com o seu 
próprio corpo. Essas práticas de exploração sexual de mulheres indígenas fo-
ram comuns durante várias décadas ao longo dos séculos XIX e XX em todo 
o Noroeste Amazônico.

Em 1884, por exemplo, Henri Coudreau testemunhava que sua expedi-
ção ao rio Uaupés, acompanhada por militares, amedrontava todas as povoa-
ções indígenas por onde passava. Segundo ele, os nativos tinham pavor dessas 
caravanas de “brancos”, e quando as avistavam logo fugiam para o centro da 
floresta. Uma das razões desse pânico, além da captura dos indígenas para o 
trabalho nos seringais, era o rapto de mulheres:

Eles nos tomaram por regatões. Esses senhores têm uma 
tão boa reputação que os indígenas, desde o momento em 
que percebiam nossa chegada, recolhiam-se na floresta. 
[…] Esses pobres indígenas têm um enorme pavor quan-
do veem chegar uma Comissão. Eles são às vezes maltra-
tados, não são pagos, e suas mulheres são aprisionadas. 
Os infelizes se escondem nos bosques.281

Em 1889, Ermano Stradelli, em uma de suas viagens ao rio Uaupés e 
alto Negro, também se referia à condição das mulheres indígenas no contexto 
do sistema de aviamento. Observava que se um patrão, por algum motivo, 
queria retirar-se do comércio,

sempre encontrará quem, com um desconto qualquer, 
lhe compre o crédito; o tapuio, acostumado a isso, passa 
de mala e cuia à dependência do novo patrão; nada pos-
suindo, responde pela dívida com sua própria pessoa, 
a mulher inclusive. Se alguém quer conviver com uma 
mulher, a primeira coisa que faz é pagar-lhe sua dívida, 
adquirindo assim o direito de que ela não possa deixá-
-lo até que um outro, por sua vez, a redima. Isso, pelo 
uso, é considerado normal e, muitas vezes, a pessoa em 
questão sequer é consultada, mas nem por isso deixa de 
passar para o novo comprador. O curioso é que essas 
coitadas fazem todos os serviços e frequentemente são 

281 Coudreau (1887, p. 120, 130, tradução livre, grifo nosso).
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as concubinas de seus compradores, mas nem por isso 
sua dívida diminui: dir-se-ia que é o preço fixado pela 
transferência de propriedade.282

Pelo relato do conde italiano, as indígenas, além de freguesas como seus 
maridos, na lide extrativista, também “serviam” aos patrões sexualmente. 
Nos casos acima descritos, a violência contra as mulheres ultrapassava os 
limites do abuso sexual para o da barbárie, conduzindo-as à tortura e à mor-
te. Dezoito anos depois de Stradelli, em 1907, Bento de Figueiredo Tenreiro 
Aranha publicou na Revista do Archivo do Amazonas um longo desabafo, em 
tom de denúncia, contra os abusos perpetrados aos povos indígenas do rio 
Negro desde o início da exploração da borracha, no século XIX. Um dos as-
pectos que destacou foram as “caçadas” de indígenas nos rios Uaupés e Içana 
feitas pelos seringalistas do médio e baixo Negro, com o objetivo de levá-los à 
força para os seringais. Segundo ele, os patrões abusavam do uso da cachaça 
para embriagar os indígenas e dessa forma “violar” suas malocas. Ali promo-
veriam “dabucuris saturnaes, no meio das quais prostitue-lhes, enlevadas por 
essas bárbaras e debochadas danças, esposa, filha, cunhada e sobrinha”.283

Os documentos de Abílio Fernandes não indicam a origem étnica de 
Izabel Garcia, mas certamente ela foi uma de várias mulheres indígenas des-
cidas à força do rio Uaupés, do rio Içana, do rio Xié ou do alto Negro, para 
se tornarem “xerimbabos” dos comerciantes e também dos grandes aviadores 
de Manaus. Podia ser de origem Aruak, Tukano ou Maku, como também as 
demais mulheres que habitavam a residência do Capitão Diogo Gonçalves. 
Muitas dessas mulheres, chamadas também de “caboclas”, viviam em resi-
dências e barracões dos inúmeros patrões que participavam da vasta rede de 
aviamento. O etnógrafo Theodor Koch-Grünberg fotografou algumas dessas 
serviçais em São Felipe, em 1903, na residência do comerciante Germano 
Garrido, também espanhol.

Durante a época da borracha, as casas dos negociantes do rio Negro, 
conforme os relatos que nos foram deixados por viajantes que passaram por 
elas, eram relativamente sóbrias e em geral ficavam no alto dos barrancos, 
possuíam dois andares, com aposentos grandes para as criadas pendurarem 
suas redes. Algumas, porém, eram mais vistosas. Anota o Bispo do Amazonas 
em 1908, por exemplo, que “no alto rio Negro todos os comerciantes têm 
duas casas de moradia, uma boa e confortável para o tempo da cheia, em lo-
gar alto, outra, geralmente uma simples barraca, no seringal para o tempo do 

282 Stradelli ([1889] 2009, p. 172, grifo nosso).
283 Aranha (1906-1907, p. 64-65, grifo nosso).



Márcio Meira 213

fábrico”. Uma dessas residências mais “ricas”, de propriedade do negociante 
português Joaquim Cyriaco da Silva, ficava situada no sítio Temendauí, na 
margem direita do médio rio Negro, próximo à foz do rio Jurubaxi. “Era um 
verdadeiro paraíso”, nas palavras de Dom Frederico Costa.284 Um dos filhos 
de Joaquim Cyriaco, seu homônimo, escreveu uma curiosa descrição dessa 
casa onde passou a infância, que certamente se assemelhava, em sua estrutura 
funcional, às demais, inclusive a do Capitão Diogo Gonçalves. Alguns trechos 
de sua descrição fazem referência específica ao lugar das mulheres indígenas:

Nos tempos dos anos dourados, décadas dos anos 10 e 
20, nossa distração em Temendauy era aproveitarmos o 
tempo tomando chibé – chibé de assaí, de bacaba, de bu-
rity – e comer também os bons peixes trazidos pelos nos-
sos pescadores e admirarmos as belas caboclas que se lo-
comoviam em suas montarias e suas ubás. […] O prédio 
foi construído em alvenaria com sobrado. No térreo, na 
frente da casa, enorme varanda de 10 metros de largura 
por 25 metros de comprimento, toda com piso de cerâ-
mica portuguesa. Do lado direito da casa, uma grande 
loja dividida em 4 salas para venda de mercadorias como, 
tecidos, linhas de costura, linhas para pesca, anzóis, es-
pingardas para caça, jabá, sabão, açúcar, sal, pirarucu, 
rapadura, remédios, cachaça portuguesa (havia um barril 
de 100 litros), vinho de barril, e muitas mercadorias de 
preferência dos fregueses, seringueiros e dos cortadores 
de piaçaba. […] Do lado esquerdo do térreo, 3 vastos 
quartos divididos para dormir, com muitos armadores 
para redes. Um dos quartos para os homens, e outro, 
grande, separado por paredes decoradas, onde dormiam 
cerca de 20 caboclas – nossas auxiliares que cuidavam da 
limpeza geral da casa, da cozinha, arrumação, lavadeiras 
e outras para cuidarem da criação de galinhas, dos perus, 
das vacas leiteiras. […] Da varanda se estendia para os 
fundos uma vasta cozinha, com 8 metros de largura por 
35 metros de comprimento, com bom fogão a lenha de 
oito bocas, onde as nossas caboclas auxiliares cozinha-
vam e assavam os peixes, faziam mingaus com castanhas, 
assaí, bacaba e chibé de todo tipo. […] No andar de cima 

284 Costa (1909, p. 99, 106).
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do sobrado, 3 grandes quartos com soalhos de tábuas 
corridas, todos com armadores de redes de dormir. […] 
Ao lado [do quarto da avó], no 2o quarto, dormiam as 
caboclas novas, de aproximadamente 14, 15, 16 e 17 
anos de idade, que cuidavam da limpeza e arrumação dos 
quartos do sobrado e outros serviços.285

Mas voltemos à situação de Izabel Garcia. Naquele dezembro de 1914, 
aquela mulher devia estar em profundo desespero, pois estaria disposta a se 
envenenar juntamente com seus filhos. A causa dessa decisão, implícita no 
crime cometido no final do ano, era a sensação permanente de terror que 
ela e suas “companheiras” deviam sentir naqueles tempos, subjugadas pelo 
Capitão Diogo Gonçalves. Por outro lado, este não admitiria tal “insubor-
dinação”, e quando soube da intenção suicida imediatamente decidiu punir 
Izabel, acorrentando-a em um tronco localizado no terreiro do seu sítio. Em 
seguida mandou seu capanga, de apelido “Feijoada”, surrá-la com chicote 
feito de couro de peixe-boi, de uso muito comum pelos patrões, inclusive com 
crianças. Chicoteada durante três dias, no início Izabel gritava forte, mas, 
com o espancamento continuado, foi se calando até falecer naquele tronco, 
no silêncio da madrugada do terceiro dia. As suas companheiras, testemunhas 
do ocorrido, foram levadas para o barracão de um patrão “amigo” de Diogo, 
e lá uma delas também veio a falecer, consequência das surras que lhes eram 
aplicadas como forma de ameaça caso relatassem o ocorrido com Izabel.

E quem era esse violento patrão, Diogo Gonçalves? De onde vinha? Pelas 
fontes disponíveis, veio para o Brasil como um jovem aventureiro espanhol, cujo 
sobrenome Gonçalves deve ter sido, provavelmente, abrasileirado de Gonzalez. 
Como muitos moços de várias origens, principalmente oriundos de famílias 
pobres da península ibérica, emigrou para a Amazônia na segunda metade do 
século XIX em busca do “El Dorado” decorrente dos altos preços internacio-
nais da borracha. Em sua chegada, Diogo pode ter trabalhado em Belém algum 
tempo, mas se integrou à rede de aviamento baseada em Manaus, buscando 
adquirir alguma embarcação que lhe pudesse ser útil no comércio de regatão. 
Nessa lide, a competição era grande, mas a borracha favorecia os lucros fáceis e 
rápidos para os galegos, como Diogo, e os muitos recém-chegados portugueses, 
italianos, franceses, marroquinos de origem judaica, libaneses e sírios, estes dois 
últimos chamados genericamente de “turcos”.

Vários testemunhos daqueles tempos comprovam a diversidade de imi-
grantes que chegavam ao Pará e ao Amazonas no rastro da economia do 

285 Silva Junior (199-[?], p. 2, 4-6).
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látex. No Noroeste Amazônico não foi diferente: embora não fosse a princi-
pal região produtora da goma elástica, atraiu vários desses imigrantes. Nos 
arquivos do SPI, encontrei Diogo Gonçalves em 1904, um homem já maduro, 
com sua “canoa de regate”. Ele se convertera em um regatão que negociava 
entre Manaus e o médio Negro, trafegando pelo menos até as primeiras ca-
choeiras, na altura de Santa Isabel, onde ficava seu sítio. Atuava principal-
mente nos seringais e piaçabais do rio Padauiri, um afluente do rio Negro 
pela margem esquerda, de águas “brancas”, famoso pela insalubridade, e por 
isso conhecido, como me referi anteriormente, como o “celeiro da morte”.286

Mas não eram somente a malária e o beribéri que matavam os traba-
lhadores no Padauiri, no Aracá e outros rios da grande bacia de águas pretas. 
Nos sertões do rio Negro, o sistema de aviamento havia chegado a sua ple-
nitude, com a vasta rede hierárquica de patrões e fregueses que penetravam 
suas artérias fluviais desde a foz até os altos cursos dos remotos igarapés. 
Muitas denúncias de barbaridades cometidas contra os indígenas naquelas 
florestas chegavam a Manaus, mas em geral eram esquecidas ou ocultadas 
rapidamente pelas autoridades policiais e judiciárias, geralmente “manipula-
das” pelos comerciantes.

Em 1908, após várias décadas em que a Igreja Católica atuou espora-
dicamente no rio Negro, o Bispo do Amazonas, Dom Frederico Costa, re-
solveu apurar pessoalmente aquelas denúncias. Após cinco meses de viagem 
pastoral, entre julho e novembro, nos legou um importante testemunho da 
situação em que viviam os indígenas subjugados pelo sistema de aviamento, 
justamente no período em que Diogo Gonçalves comerciava borracha na re-
gião da foz do rio Padauiri. Assim resumiu o Bispo do Amazonas o “quadro” 
que vislumbrou:

Esses commerciantes sem probidade conseguem illudir a 
boa fé de muitos índios. Dão-lhes algumas cousas insigni-
ficantes, a que chamam mercadorias, e abrem immediata-
mente contas fictícias de 500$000, um ou dois contos de 
réis. Os índios comprometem-se a deixar as suas terras que-
ridas, as suas roças, as suas festas, as suas mulheres, filhas 
e filhos, e descem com os taes patrões, remando a canoa, 
de dia e de noite, fazendo toda sorte de serviços, e vêm 
estabelecer-se em igarapés pantanosos a cortar a borracha 
para o patrão. Fazem o fábrico, apresentam a borracha e 
são despedidos… sem a recompensa muitas vezes de uma 

286 Cerqueira ([1879] 1928), Costa (1909), Coudreau (1887), Goulart (1968), Museu do Índio (1914-1915).
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calça. Voltam a trabalhar para pagar a conta que ainda não 
foi paga… isto por dois, três anos… e a conta em vez de 
diminuir, foi sempre augmentando. Cansa-se o índio de tra-
balhar sem ver a recompensa, cansa-se dos maus tratamen-
tos e, um bello dia, foge para o matto. Exalta-se então o 
patrão! Grita contra o prejuízo sofrido e falla, com todas as 
forças, contra a malvadez dos índios e chora… o dinheiro 
perdido. Reúne dois ou três companheiros, que sempre os 
há promptos para o serviço, e vae fazer uma diligência a 
fim de agarrar o fugitivo, que já sabe de antemão a sorte 
que o espera. […] É evidente que não podemos calar-nos 
em dada ocasião e perguntamos: “com que direito os Snrs. 
tratam assim essa pobre gente? Quem lhes deu autoriza-
ção para arrancá-los ao seio de suas famílias e obrigá-los a 
trabalhar? Não sabem que no Brazil todo cidadão é livre? 
Que cessou a escravidão?” Eis a resposta que nos foi dada: 
“Nós queremos o nosso dinheiro e não queremos saber de 
lei”. Continuamos a insistir e estabelecemos então o seguin-
te dilemma: “É verdade que os Snrs. têm um grande capital 
empregado nas mãos desta gente, conforme afirmam. Po-
rém os Snrs. sabem perfeitamente, e não podiam ignorar, 
que esta gente acha-se ainda em um estado similhante ao 
da infância, incapaz, por conseguinte, de tratar negócios 
e fazer contratos. Logo os Snrs. aventurando com ellas as 
grandes sommas que dizem haver aventurado, collocaram-
-se em uma das seguintes hypóteses: ou na hypótese da 
loucura, ou na hypótese da má fé, pois tencionavam sob 
pretexto de dívida escravisar esta pobre gente”. Até agora 
não obtivemos resposta ao nosso argumento. É que a má fé 
predomina de facto.287

Certamente o sentimento de impunidade e o delírio do dinheiro fácil ou 
simplesmente o caráter extremamente violento e autoritário de Diogo Gonçal-
ves o teriam levado a praticar essa série de arbitrariedades e violências contra 
pessoas indígenas, sobretudo mulheres, que foram suas freguesas. Não foi irre-
levante, nessa história, o caráter individual desse regatão, e talvez sua trajetória 
pessoal tenha sido também marcada pela violência. Disso jamais saberemos. 
Entretanto, para além do perfil individual de seu autor, os crimes bárbaros des-

287 Costa (1909, p. 58-59).
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se patrão contra a indígena Izabel Garcia e outras vítimas corriam em “águas” 
mais profundas, volumosas e turvas de uma cultura de violência e terror. Tal 
cultura tornou-se intrínseca ao sistema de aviamento, e comum naquele mo-
mento, tanto no Noroeste Amazônico como em outras regiões da Amazônia, 
como foi o caso célebre dos rios Putumayo, na fronteira do Peru e da Colômbia, 
denunciado na época pelo diplomata de origem irlandesa Roger Casement.288

Na Amazônia de então, as décadas do chamado “ouro negro”289 viven-
ciaram o ápice de riquezas materiais, decorrentes da exportação do látex e 
de outros produtos extrativos. Em Belém e Manaus, para ficarmos somente 
nessas duas alegorias do “progresso” e da “civilização”, foram construídas 
duas grandes casas de ópera de padrão europeu: o Teatro Amazonas e o Teatro 
da Paz. Esse “fausto”, que começara em meados do século XIX, deixou mar-
cas culturais profundas, e suas memórias são celebradas principalmente pelos 
grandes monumentos e estruturas urbanas movidas a novas tecnologias, como 
a energia elétrica e o gás encanado, construídos numa época em que poucas 
cidades brasileiras dispunham desses benefícios da chamada modernidade in-
dustrial. Ao mesmo tempo, era também nessas duas cidades que ficavam as 
grandes casas de importação e exportação, cujos proprietários, os grandes 
comerciantes como J. G. Araújo, moviam todo o sistema econômico e social de 
produção extrativista nos sertões distantes através da imensa rede hierárquica 
de aviadores e aviados. Esses “Barões” eram as estrelas em torno das quais 
girava, nesse universo social, uma classe dominante de vasto alcance, que en-
quanto deixava “macunaímicamente” suas consciências na ilha de Marapatá, 
procurava apresentar vernizes culturais “civilizados”. 

Não podemos esquecer. Os casos de violência contra mulheres indíge-
nas ocorridos no rio Negro nos tempos da “Belle Époque” da borracha estão 
inscritos no sistema de aviamento que sustentava esse “fausto”. A rememora-
ção deste e outros casos é um ato de justiça histórica, mesmo que seja apenas 
a ponta de um iceberg. São rastros de outras ocorrências semelhantes, ainda 
obscuras e imersas pelo esquecimento.

Vale rememorar aqui o célebre trecho da sétima tese de Walter Benjamin 
sobre o conceito de história, quando o pensador alemão fez a crítica da empa-
tia do historicismo pelos “vencedores” de todos os tempos: 

Mas, em cada momento, os detentores do poder são os 
herdeiros de todos aqueles que antes foram vencedo-
res. Daqui resulta que a empatia que tem por objeto o 

288 Mitchell, Izarra e Bolfarine (2016), Taussig ([1987] 1993).
289 Devido à cor escura assumida pela borracha depois de seca e pronta para o embarque.
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vencedor serve sempre aqueles que, em cada momento, 
detêm o poder. Para o materialista histórico não será 
preciso dizer mais nada. Aqueles que, até hoje, sempre 
saíram vitoriosos integram o cortejo triunfal que leva 
os senhores de hoje a passar por cima daqueles que 
hoje mordem o pó. Os despojos, como é de praxe, são 
também levados no cortejo. Geralmente lhes é dado o 
nome de patrimônio cultural. Eles poderão contar, no 
materialista histórico, como um observador distanciado, 
pois o que ele pode abarcar desse patrimônio cultural 
provém, na sua globalidade, de uma tradição em que ele 
não pode pensar sem ficar horrorizado. Porque ela deve 
a sua existência não apenas ao esforço dos grandes gê-
nios que a criaram, mas também à escravidão anônima 
dos seus contemporâneos. Não há documento de cultu-
ra que não seja também documento de barbárie. E, do 
mesmo modo que ele não pode libertar-se da barbárie, 
assim também não o pode o processo histórico em que 
ele transitou de um para outro. Por isso o materialismo 
histórico se afasta quanto pode desse processo de trans-
missão da tradição, atribuindo-se a missão de escovar a 
história a contrapelo.290

290 Benjamin (2012, p. 12-13).




