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PROCESSO COLONIAL
ESCRAVIDÃO E AVIAMENTO NO NOROESTE

 AMAZÔNICO, 1640-1798



Mas depois que os holandeses se estabeleceram naquela Costa [do 

Suriname], a finalidade da guerra [indígena] foi modificada para 

a mercadoria, e o interesse resultante dela; porque os holandeses, 

os judeus de Surinama, e outra multidão de pessoas, que compram 

dos Caribes todos os prisioneiros que trazem (e até mesmo pagam 

antecipadamente, instigando com isso que se multipliquem os ma-

les). Sobem [os rios] os guerreiros Caribe, e entre as nações amigas 

que a eles se sujeitam o quanto podem, compram, ao preço de dois 

machados, dois facões, algumas facas e algumas contas para cada 

cativo, todos os [cativos] que foram capazes de juntar tais Nações 

amigas, com suas guerras tão bárbaras e injustas. Passam depois, 

com extremo cuidado, às Nações inimigas e toda a sua estratégia é 

assaltar à noite sem ser notado, e atear fogo colocando a população 

em estado de choque, e pelo ruído das armas de fogo, que usam 

os Caribes, o único remédio dos assaltados consiste na fuga; mas 

como os Caribes se preocupam com as retiradas, fazem embosca-

das, sendo a pilhagem fatal e a carnificina é lamentável; porque eles 

matam todos os homens que podem usar armas, e os velhos que 

são considerados inúteis: reservando para a feira todo o resto das 

mulheres e a turba.349

349 Gumilla (1741, p. 356).



O AVIAMENTO NOS SERTÕES DO GRÃO-PARÁ E RIO NEGRO

GEOPOLÍTICA, DESCIMENTOS E RESISTÊNCIAS INDÍGENAS

Entre 1755 e 1798, as disputas de fronteiras entre Portugal e Espanha 
no alto rio Negro e Orinoco se tornaram relevantes para o projeto colonial. 
Ocorre então um importante momento de transformações políticas, marcado 
sobretudo pelo consulado do Marquês de Pombal entre 1750 e 1777. Nesse 
período, a questão estratégica do estabelecimento de limites entre as duas 
potências ibéricas esteve baseada na jurisprudência dos Tratados de Madri, 
de 1750, e de Santo Ildefonso, de 1777, ambos levando à formação de co-
missões binacionais de demarcação de fronteiras no Noroeste Amazônico. 
Estas comissões deixariam marcas na região até o fim do século, inclusive 
com ações de caráter militar e científico organizadas para estabelecimento de 
mapas, reconhecimento de rios, vigilância e controle do território. No aspecto 
militarista e científico, destacaram-se, respectivamente, as figuras do Coronel 
Manoel da Gama Lobo d’Almada, funcionário das demarcações convertido 
em governador da Capitania do Rio Negro entre 1788 e 1799, e do natura-
lista Alexandre Rodrigues Ferreira, realizador da famosa Viagem Filosófica à 
Amazônia setecentista. 

Com a assinatura dos referidos tratados, uma das consequências para 
os povos indígenas foi sua fixação na região como mão de obra “livre”, de-
corrente do emprego nesses acordos diplomáticos do princípio jurídico ro-
mano do Uti Possidetis, que justificava a posse a partir de quem ocupasse o 
território. Com isso, os indígenas se converteram nos principais “fiadores” 
do território “português” em suas fronteiras coloniais, sendo por isso reco-
nhecidos posteriormente, no final do século XIX, como as “muralhas dos 
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sertões”.350 Ocorre que, a partir de meados do século XVIII, a população nos 
povoados do rio Negro começara a diminuir acentuadamente, incentivando 
novos descimentos de indígenas “dos matos”. As expedições para este fim 
chegavam até onde se concentravam estes últimos, no alto curso dos rios, 
como o Uaupés, Içana, Guainía, Branco e mesmo no alto Japurá e seus afluen-
tes Apapóris e Piraparaná.

Também com sentido geopolítico, há que se destacar nesse período uma 
inflexão na política indigenista. A Lei de Liberdade dos Índios de 1755 e so-
bretudo o Diretório dos Índios de 1757, este último válido até a publicação 
da Carta Régia de 1798, representaram um desdobramento político marcado 
pela retirada de cena da Companhia de Jesus, expulsa do Grão-Pará em 1760, 
e pelo fim do poder temporal das ordens religiosas sobre as populações indí-
genas aldeadas. De acordo com o Diretório, os antigos aldeamentos, trans-
formados em Lugares e Vilas com denominações lusitanas, passaram ao co-
mando dos Diretores, que concentravam em suas mãos amplos poderes, e dos 
Principais, chefes indígenas reconhecidos formalmente pelo Estado. Ambos, 
Diretores e Principais, mantinham, na realidade, tensas relações entre si e com 
o novo governo de tendência “laica”, estabelecido em Barcelos, a capital da 
nova Capitania de São José do Rio Negro (1755-1823), vinculada ao estado 
do Grão-Pará, com sede em Belém.

Os missionários carmelitas, embora com poder reduzido, contribuí-
ram para a criação de novos aldeamentos, como os de São Joaquim, no 
baixo Uaupés, e São Felipe, Nossa Senhora da Guia e São Marcelino no alto 
Negro. Mas foi a presença militar a que mais despontou nesse período e os 
primeiros exemplos foram as construções, com uso de mão de obra indíge-
na, dos fortes militares de São Gabriel e Marabitanas em 1763 (a base de 
Cucuí só foi levantada por volta de 1850). Nesses destacamentos foram po-
sicionados corpos militares que atuavam na fixação da população indígena 
nas povoações coloniais, tais como Barcelos, Tomar, São Gabriel, São José 
de Marabitanas, entre outras. Essas forças exerceriam, sobretudo, a vigilân-
cia e o controle dos nativos aldeados, inclusive para beneficiar o comércio 
de especiarias, e não propriamente a questão fronteiriça. Em paralelo a esses 
estabelecimentos e em mútua colaboração com eles, foram encaminhadas, 
entre os anos 1755 e 1798, as já referidas comissões de limites, encabeçadas 
por Mendonça Furtado e João Pereira Caldas.

Destaco aqui que no Noroeste Amazônico a presença fixa dos militares 
declinou a partir do início do século XIX, reduzindo-se à atuação pontual de 
subdelegados de polícia e pequenas tropas em São Gabriel, Marabitanas e 

350 Farage (1991), Nabuco (1941), Sampaio, F. ([1774-1775] 1907).
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Cucuí. As comissões de limites também retornariam periodicamente à região 
até o século XX. Na fase posterior à Independência, ocorreram as de Hilário 
Gurjão em 1854 e Lopes de Araújo em 1879 e, no século XX, as de Boanerges 
Lopes de Souza e Themistocles Paes de Souza Brazil, nas décadas de 1920 
e 1930. Mais recentemente, desde meados do século XX, a presença militar 
voltaria a se acentuar com a parceria entre a FAB e os missionários salesianos, 
estabelecida entre 1960 e 1980, o Projeto Calha Norte, já no final do século 
XX, e a implantação, no início do XXI, da Brigada Arariboia, transferida de 
Niterói para São Gabriel da Cachoeira. Estas iniciativas militares sempre fo-
ram sustentadas por uma ideologia “civilizatória” e assimilacionista dos povos 
Aruak, Tukano e Maku, e constituíram uma longa – mas, é bom que se ressalte, 
malograda – tentativa de transformação dos indígenas em “vassalos”, “semici-
vilizados”, “caboclos”, “mamelucos”, para finalmente torná-los “brancos”.351

Retomo o período de 1755 a 1798. Diante das informações dispo-
níveis nas correspondências militares entre oficiais de Marabitanas e São 
Gabriel com Lobo d’Almada, em 1786, parece que não havia razões sólidas, 
naquele momento, para os temores relativos a uma possível ação militar 
dos espanhóis situados no Forte de Santo Agostinho, acima de Cucuí. Se-
gundo Manoel Carvalho dos Santos, que teria acabado de chegar de San 
Carlos, povoado localizado nas proximidades daquele Forte, a situação dos 
castelhanos era bastante precária, e os rumores sobre uma provável incur-
são deles pelo rio Xié, visando um ataque a Marabitanas, seria fruto de 
mal-entendidos de um Alferes. Assim relata Manoel:

Em três dias que ali [em San Carlos] me demorei ouvi 
dos espanhóis, e de alguns desertores portugueses que 
por ali se acham, que estão experimentando muitas fo-
mes, e eu observei que assim é, e que se lhe estão deven-
do muitos soldos, que a pólvora que tem é tão antiga 
que não faz o seu dever, e assim mo confirmaram os 
caçadores daquele Presídio; toda a guarnição militar 
consta de um tenente chamado Don Antonio Lopez de 
la Puente que comanda a Fortaleza de Santo Agostinho, 
um cabo Archeiro de Sargento, mais três Cabos, três 
soldados e dois artilheiros; tem mais em Diretores de 
Povoações de Índios um cabo e seis soldados e não tem 
canoas mais que algumas canoinhas de pesca, porque a 

351 Brazil (1938), Buchillet (1991), Cerqueira ([1879] 1928), Ferreira, A. (1983), Gurjão (1896), Meira (2006), Reis 
([1939] 2006), Sousa, B. (1959).
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do Comandante para se consertar mandou o dito pedir 
ao de Marabitanas que se lhe fizessem os pregos, que 
nem esses tinham, mas ainda que o espanhol mandou o 
ferro ainda o tenente Joaquim Manoel não lhes mandou 
fazer […]. Por mais que examinei não achei nem desco-
bri indício algum de que houvesse a novidade que parti-
cipou o Alferes Basílio José de Almeida de estarem para 
vir os espanhóis por este rio Xié, e subirem por Mara-
bitanas, pois até falando eu com o Principal Castelhano 
chamado Cucuí ou Cuidú que é o que o dito Alferes 
disse que fora o que mandou dizer ao [?] da Povoação 
a dita notícia da vinda dos Castelhanos, o tal Principal 
Castelhano, nem a sua gente em tal me falaram, ao mes-
mo tempo que eu fui visitado dele muitas vezes, e lhe 
ensinei remédios para um filho que tem doente de sorte 
que em prêmio me deu o seu bastão.352

Apesar desses informes, Lobo d’Almada parecia continuar apreensivo 
quanto a possíveis ataques espanhóis, encaminhando ao seu superior João 
Pereira Caldas, em julho de 1786, uma ambiciosa estratégia de fortalecimento 
militar da fronteira. Sua avaliação da situação dos Fortes de São Gabriel e 
Marabitanas era de que precisavam de muitas melhorias, como ficou registra-
do neste trecho de sua correspondência:

Guarnições fracas em dois sentidos, porque são diminu-
tas e compostas pela maior parte de muito maus soldados 
do país, uns que são puramente índios, outros extração 
ou mistura deles, gente naturalmente fugitiva, e indolente, 
falta de honra, de experiência e de capacidade necessária 
para uma Defença Gloriosa.353

Mesmo com a ênfase na militarização da região destacada por Lobo 
d’Almada, com argumentos de defesa contra ameaças espanholas, o que pode 
ser observado nos documentos desse período, ao contrário de conflitos ibé-
ricos, é o esforço muito grande dos colonizadores, muitas vezes sem sucesso, 
em fixar os indígenas nas povoações. Este fato já se revelava nas observações 

352 Pará (1786, códice 1064).
353 Reis ([1939] 2006, p. 98-103, grifo nosso).
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do primeiro Ouvidor da Capitania do Rio Negro, Lourenço Pereira da Costa, 
em 1761, antes das construções dos fortes militares:

Para que as povoações não tenham decadência, antes se 
façam populosas, precisa-se muito que S.M. mande pra-
ticar os descimentos tão recomendados no parágrafo 18 
do Diretório, em que se cuida, ou tem cuidado muito 
pouco, para os quais muitos particulares ham de tam-
bém concorrer com despeza contanto que se lhe conce-
dam índios dos descidos à soldada para as suas lavouras 
e tráficos, no que se não ofende a liberdade dos mesmos 
índios; […] Não menos se faz preciso ordenar S.M. que 
no caso de se acharem alguma aldeyas de índios em sítio 
capaz, se pratiquem os seus principais ou chefes e estando 
eles prontos a aceitar voluntariamente as leis de Deus e 
de S.M. se civilizem nas mesmas aldeyas e se conservem 
nelas debaixo da mesma obediência […]. Faz-se muito 
preciso que todos os anos se dessem mão armada nos 
mocambos e reconduzam os fugidos, no que mostra S.M. 
a extensão de seu poder e do seu respeito e se aumentam 
as povoações mansas e não crescerá o número dos que 
ainda neste rio [Negro] inquietam os aldeãos da Amo-
reira, nem também se aumentará o número dos que pelo 
rio Branco se comunicam com os holandezes que nutrem 
esses miseráveis com repreensíveis costumes.354

Nota-se neste testemunho, ao contrário de preocupações de defesa con-
tra espanhóis, a recomendação do Ouvidor em se promover a articulação dos 
agentes coloniais priorizando os descimentos e a repressão aos fugitivos indí-
genas. Tudo com o objetivo de fixá-los nas “povoações mansas”, ou seja, de 
nativos “domesticados”. Mas, como afirma Pereira da Costa no mesmo docu-
mento, as ações de repressão militar necessitavam da cooperação dos “particu-
lares”, desde que se concedessem a eles os indígenas descidos ou capturados nos 
mocambos para suas “lavouras e tráficos”. Ou seja, os comerciantes pagariam 
as despesas dos descimentos, contando com o apoio dos militares, e a mão de 
obra seria dividida entre todos, “sem ofender a liberdade dos mesmos índios”. 
Com isso, os “tráficos” – o comércio de drogas dos sertões – e as “lavouras”, 
sobretudo de cacau, voltadas para o “mercado”, estariam garantidos entre os 

354 Universidade Federal do Amazonas (1761, grifo nosso).
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negociantes, militares, diretores e principais, estes últimos os intermediários 
enredados na cadeia de comércio com os chamados “índios dos matos”.

Passados 14 anos desse relato do Ouvidor Pereira da Costa, o quadro 
social da região em 1775 foi anotado no relatório de outro Ouvidor Ge-
ral: Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio. Segundo ele, e como será referido 
adiante para o período anterior, desde 1755 os povos indígenas seguiam clas-
sificados pelos agentes coloniais em “índios aldeados” e “índios do mato”. 
Estes últimos constituíam a maioria da população, mas sem registros de sua 
dimensão nos documentos oficiais, senão pelos comentários genéricos de que 
os “índios das selvas” eram muitos. Já os chamados “índios aldeados”, na-
quele ano, somavam uma população de 6.295 indivíduos, vivendo em 24 
povoações, incluindo a capital Barcelos. Em sua maioria, advinham de grupos 
exogâmicos Aruak, mas também Tukano e Maku, todos “descidos” para os 
aldeamentos, e constantemente se escapavam das povoações, gerando muitas 
reclamações dos diretores. Mas além deles, havia a população não indígena, 
dividida entre “livres” e “escravos”, estes últimos, 109 de origem africana. A 
população livre somava 529 indivíduos, de maioria “branca”, parte dela, na 
verdade, composta de mestiços.355

As comunidades indígenas aldeadas, formalmente “livres”, e a comuni-
dade escrava, negra, trabalhavam ambas sob o jugo desses colonizadores, os 
“moradores livres”. Essa nova elite de “brancos” era formada no rio Negro, 
segundo Sampaio, por três categorias. A primeira seriam os antigos comer-
ciantes de escravos indígenas, que mesmo depois de abolida formalmente tal 
escravidão, em 1755, permaneceram nas povoações. Transcrevo abaixo as pa-
lavras de Sampaio: “[eram] inumeráveis pessoas do Pará, Maranhão e ainda 
de mais remotos lugares: [que] com adilatada assistência por esses Distritos 
foram criando raízes e estabelecendo-se”.356 Outra categoria era constituída 
pelos ex-empregados das comissões de limites, chegados a partir de 1755, e 
que ficaram na região “casando com Indios e são na verdade as mais bem 
estabelecidas”.357 O último grupo de “brancos” era formado por militares das 
guarnições de fronteiras, trazidos pelas mesmas comissões, que deram baixa 
nos seus serviços, e “forão os soldados cazando a maior parte com Indias”.358

Cabia a essa diminuta mas crescente população, na sua maioria forma-
da por comerciantes, inclusive suas autoridades religiosas, civis e militares, 
promover aqueles “descimentos” de indígenas, ou seja, transladá-los de suas 
malocas para as vilas coloniais, a fim de aumentarem suas populações e ga-

355 Sampaio, F. ([1774-1775] 1823, [1774-1775] 1907).
356 Id. ([1774-1775] 1907, p. 79).
357 Id. ibid., p. 79.
358 Id. ibid., p. 79.
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rantirem a permanência dos mesmos nestes aldeamentos, a qualquer custo. 
Essa era a ênfase específica da aplicação do Diretório dos Índios nas regiões 
de fronteira do rio Negro, em função da garantia do território fronteiriço. 
Este fator geopolítico, que também ocorreria mais tarde no rio Branco, levou 
à prática intensiva de um novo tipo de “escambo”. Tratava-se do avanço de 
mercadorias europeias aos chefes indígenas, em troca não só de drogas, mas 
também de “descimentos” para as povoações, ou mesmo de transformarem 
suas próprias aldeias em locais “civilizados”. Era uma forma adaptada do co-
mércio de escravos do período anterior, alocando, nessa nova situação, uma 
parte dos indígenas no próprio rio Negro, ao invés de serem levados na sua 
maioria para Belém e São Luís.359 Essa política, porém, não foi tarefa fácil 
para os agentes coloniais, como veremos a seguir.

Em 1775, ainda pelo testemunho de Ribeiro de Sampaio, sabemos que 
os descimentos, ainda relacionados aos conflitos internos ao mundo indígena, 
estavam cada vez mais difíceis e caros para o Tesouro Real:

O que ainda agora sucede; que os Descimentos, que 
actualmente se praticão, pela maior parte, são dos In-
dios, que não podem resistir aos seus Inimigos [indíge-
nas] […]. He certo, que os prêmios [mercadorias] são 
meios de adquirir Descimentos, e que eles se tem posto, 
e continua a por em execução; porem este he o menor 
atractivo para Homens, independentes, e leva bastante 
despesas á Real Fazenda, e muitas vezes inutilizadas com 
a fugida dos Indios Descidos […]. Depois de creada esta 
Capitania estabelecida nella huma Guarnição Militar 
fortificada nas Fronteiras, tudo isto pede obras, diligen-
cias e expedições do Real Serviço; e tudo concorre para 
diminuição das Aldeas dos Indios.360

Outros documentos nos revelam essa tendência de dificuldades, como 
a carta de 1764 do Governador da Capitania do Rio Negro, Joaquim Tinoco 
Valente, ao Governador do Grão-Pará e Maranhão, Fernando da Costa de 
Ataíde Teive. Residente em Barcelos, relatava a intenção do comandante de São 
Gabriel de mandar um contingente militar ao rio Uaupés e lá estabelecer um 
novo destacamento, com o argumento de que os espanhóis poderiam ocupar 
aquele rio. Vê-se no texto do governador da capitania, porém, que não havia 

359 Meira (2006).
360 Sampaio, F. ([1774-1775] 1907, p. 77, grifo nosso).
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recursos para tal pedido, e deixava muito claro que o objetivo mais importan-
te era “descer” os gentios para as povoações do rio Negro ou instalar novas 
“naquele sítio”:

Na carta que a V. Exa. Dei de 19 de junho de 1764 fa-
zia atenção de hum Destacamento que o Comandante da 
Cachoeira Grande [de São Gabriel] me pedia de vinte ho-
mens e hú oficial para a boca do rio Guaupez [Uaupés]. 
A razão que o dito Comandante dá de lhe ser preciso este 
Destacamento hé fundada em se fazer uma casa Forte na 
Cachoeira no dito rio, e por este modo estabelecer uma 
boa harmonia e amizade com aquele gentio, prevenin-
do o que pode suceder, e obrigando aquela gentilidade a 
verdadeira obediência que devem ter à S.M., findando ao 
mesmo tempo o gentio que não quer ir para as povoações 
de baixo [a jusante] por hua, e outra parte [fixar] novas 
povoações naquele sítio, ficando por este modo desvane-
cido o projeto e ideias dos espanhóis, com que preten-
dem assenhorear-se das cabeceiras dos rios, a fim de nos 
tirarem a comunicação que no tempo presente possuímos 
pelas bocas dos rios Guaupez [Uaupés], Yssana [Içana] e 
Xié, o que fará um prejuízo notável. Assim o representa 
o comandante, ao qual respondi que no tempo presen-
te não tinha tropa para conservar aquele Destacamento 
que me pedia e que também a carência não era de muita 
necessidade, que tudo se poderia ir vencendo com bons 
termos e que quando não pudéssemos assim vencer, obri-
gando-nos nos poríamos em campo como pudéssemos.361

Cinco anos depois, em 1769, o mesmo governador ressalta em corres-
pondência a Mendonça Furtado, quando este já retornara a Portugal, a im-
plantação de povoações no rio Içana, também com argumentos geopolíticos, 
mas na verdade com intenções de fixação da mão de obra indígena:

Com grande diligência tenho feito sete povoações no rio 
Içana, ficando distantes da nossa Fortaleza da Cachoeira 
[de São Gabriel] 5 dias de viagem a última, continuando-
-se de umas às outras dois dias, hum dia e horas, e todas 

361 Universidade Federal do Amazonas (1764, caixa 015, grifo nosso).
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povoadas com o número que mostra o mapa que em ou-
tra remeto a V. Exa. e fico na esperança de formar outra 
na boca do rio Uaupés distante da do Camundé dois dias 
de viagem, o que não faz muito gostosos aos nossos vizi-
nhos espanhóis…362

Novamente aqui se vislumbram os dois elementos fundamentais desse 
momento: o estabelecimento de “novas” povoações, com indígenas “vassa-
los” de Sua Majestade, e fixação dessa mão de obra no local, como base de 
garantia do território português, ambos ligando os interesses geopolíticos ao 
controle e confinamento dos povos indígenas. Mas todos esses esforços, in-
clusive financeiros, não logravam o êxito esperado, senão para alguns comer-
ciantes “particulares”, que financiavam os esforços geopolíticos do governo 
em troca do controle da mão de obra indígena.

Vejamos, como exemplo, a situação de Barcelos. Desde 1755 converte-
ra-se na capital da Capitania do Rio Negro. Em dez anos de sede da frente 
portuguesa das demarcações – chefiada inicialmente pelo próprio irmão do 
Marquês de Pombal, Mendonça Furtado –, havia se transformado bastante, 
com a construção de palácios, armazéns e igrejas. Nesse tempo, o governa-
dor havia ali chegado com o maior contingente de militares e colonos jamais 
visto na região. Acompanhou-se também de arquitetos, desenhistas e outros 
técnicos que fizeram os primeiros levantamentos sistemáticos do Noroeste 
Amazônico. Com uma fachada “europeia”, Barcelos possuía em 1764 um 
contingente militar de um capitão, um tenente, um alferes, quatro sargen-
tos, três tambores e quarenta e um soldados. Em 1763 tinha uma população 
de 579 indígenas, diminuindo no ano seguinte para 544, mesmo com um 
novo descimento naquele ano, de 25 pessoas “do mato”. Tendo produzido em 
1764 85 arrobas de salsaparrilha, a população indígena parecia decrescer e a 
vila dava ares de precariedade.363 A dificuldade dos colonos em juntar a popu-
lação indígena na capital fica patente nesta carta de Joaquim Tinoco Valente:

Esta capital [Barcelos] é a que mais precisa ser ajudada; 
porque inteiramente não é possível fazer habitar os ín-
dios na Povoação, nem conseguir deles o fazerem casas 
para poderem viver, por não terem terras que possam 
lavrar, vindo pernoitar as suas casas depois do fim do 
seu trabalho nas suas lavouras e valendo-se do indulto 

362 Id. (1769, caixa 015).
363 Id. (1764).
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de fazerem roças da outra banda [do rio] para se pode-
rem sustentar, e como estas ficam em grande longitude 
passam-se muitos meses que se não alcançam com a vis-
ta, e por esse modo vivem fora do Grêmio da Igreja, da 
verdadeira disciplina e da obediência de vassalos e vão 
continuando cada vez mais para o centro do mato, viven-
do como amocambados e na doutrina de brutos, como 
antigamente eram […]. Os que tenho pela minha boa di-
ligência alcançado, a estes faço praticar a fim de os ajun-
tar; porém todos me vem com a mesma desculpa, dizendo 
que eles, para viverem como eu lhes peço, necessitam de 
terras para as suas lavouras e que nesta vila as não tem 
se não muito dispersas, como também para conservarem 
as suas casas, e não podem fazer, porque o bicho chama-
do cupim – que nesta terra é praga forte – traz a ruína 
com muita brevidade, o que certamente se verifica pelos 
Armazém, Alojamento, Palácio e Templo, que tudo está 
quase no chão, com um ruína que só se poderá remediar 
a poder de muito certo, cuja providência fica da parte de 
V. Exa., quando seja servido ordenar-me.364

Este documento, além de demonstrar aquelas precariedades, revela como 
o projeto colonial visava fazer dos índios “vassalos” “obedientes”, “discipli-
nados” e “cristãos”. Aparece também nele o relativo insucesso da empreitada, 
pois muitos nativos insistiam em se manter no “centro dos matos”, “vivendo 
como amocambados e na doutrina de brutos”. Inclusive demonstra o quanto 
os indígenas, mesmo os que dialogavam com a autoridade colonial, observa-
vam a inaptidão das terras próximas a Barcelos para a agricultura, como tam-
bém pela infestação de cupim, provavelmente uma consequência das derruba-
das florestais feitas para a construção dos edifícios da nova capital. E levavam 
as suas vidas com certa autonomia, em aldeias não muito distantes de Barce-
los. Assim se dava, com apoio militar, a política de fixação de indígenas nas 
povoações, e para efetivá-la foram gastos muitos recursos da Fazenda Real. 
Mesmo nessas condições, os nativos não se deixavam dominar inteiramente.

Por outro lado, o trabalho compulsório continuava a ser praticado clan-
destinamente, ou mesmo na “legalidade”, pois que os descimentos, feitos à 
custa de muitas quinquilharias e bajulação – a “boa amizade” – dos Principais 
indígenas, focavam na retenção dessa população nas povoações. Entretan-

364 Id. (1764, caixa 015).
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to, o aumento demográfico das vilas era muito instável devido às deserções, 
o que levava os colonizadores a promoverem “descimentos” contínuos. Se-
gundo informações de Alexandre Rodrigues Ferreira, por exemplo, sobre a 
povoação de Guia, situada no alto Negro, “em fevereiro de 1784 ainda se 
contavam 101 almas, quando para o mato desertaram 39 por uma e 16 por 
outra vez”. Em São Marcelino, na foz do rio Xié, o diretor da povoação “viu-
-se tão desamparado com a total deserção dos índios que ordenou que das 
povoações menos desertas se mudassem para aquela alguns índios e índias 
desempedidos”. Ainda segundo o naturalista, os habitantes dessas povoações, 
submetidos inteiramente ao controle do diretor, seriam Baniwa, Baré, We-
rekena e Xapuena, todos de língua Aruak.365

Há outros exemplos de resistência aos “descimentos”, como o testemu-
nho feito pelo arquiteto Antonio José Landi, registrado por Alexandre Ro-
drigues Ferreira, de quando ainda residia em Barcelos, antes de se transferir 
definitivamente para Belém, onde se tornaria um rico comerciante e princi-
pal arquiteto da capital do então estado do Grão-Pará e Rio Negro. Landi, 
em 1755, participara de expedição de descimentos enviada ao rio Marié, no 
médio rio Negro. Sua função era acompanhar o Cabo Moniz, chefe da in-
cursão destinada a “descer” o Principal Manacaçari, com toda a sua gente, 
para as povoações do médio e baixo Negro. Manacaçari teria prometido ao 
Cabo Moniz, de quem já era conhecido, apoiar o descimento. Mas o Principal 
aprontou uma armadilha:

Como o Moniz tinha outrora vivido com Manacaçari, 
não desconfiou dele, e foi dormir no corredor de sua 
casa, e logo pela janela Manacaçari desfechou-lhe um 
tiro de espingarda, ferido pelo qual caiu o Moniz da 
rede morto, arquejando, e ao mesmo tempo mataram o 
principal Jananitari, o soldado, e dois índios; os outros 
fugiram. Depois desse assassínio fizeram as suas danças 
acompanhadas das costumeiras vozerias, incendiaram as 
palhoças e partiram com os seus súditos.366

Além dessas contendas vingativas e fugas, houve em 1757 uma revol-
ta indígena em Lamalonga, antigo aldeamento carmelita de Dari, que foi 
liderada pelo seu Principal, de nome Domingos. Os indígenas invadiram e 
destruíram a casa do missionário, jogaram fora os santos óleos da igreja, 

365 Ferreira, A. (1983, p. 252).
366 Id. ibid., p. 227-228, grifo nosso.
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levaram os ornamentos religiosos, derrubaram a Capela-Mor e incendia-
ram toda a povoação. Juntaram-se aos de Lamalonga os indígenas de Poia-
res, outro aldeamento carmelita conhecido como Santo Ângelo de Cumaru. 
Reunidos, atacaram o Lugar de Moreira, antiga aldeia de Caboquena, onde 
queimaram a igreja e mataram o próprio Principal Caboquena e o missioná-
rio carmelita Frei Raimundo de Santo Eliseu, e outras pessoas do local. Fi-
nalmente, rumaram para a antiga aldeia de Bararoá, depois conhecida como 
Tomar, onde também queimaram a povoação, depois de invadir a igreja e 
destruir a imagem de Santa Rosa, a padroeira do lugar. A razão dessa revol-
ta, segundo Baena, teria sido uma vingança de Domingos contra o carmelita, 
em razão de lhe “haver tolhido o missionário já citado o concubinato ao 
sobredito Domingos, concussor das três Aldeas referidas”. Ou seja, o moti-
vo de Domingos era garantir a sua autonomia em relação a suas práticas de 
casamento com várias mulheres.367

Nesse caso, houve forte represália do governo do Grão-Pará. O go-
vernador, ao saber dos acontecimentos, envia de Belém o Capitão Miguel 
de Siqueira, comandando um contingente militar de cerca de 180 homens. 
Chegando ao seu destino,

faz nelles [nos revoltosos] supremo estrago tanto no Alto 
como no Baixo rio Negro, sendo o maior número pasto 
das espingardas, e perdendo dos seus somente um Sar-
gento, e um Soldado […]. A Devassa, que se tirou das 
horríveis barbaridades, com que os Indianos em 1757 fi-
zerão das Aldeias do rio Negro um espetáculo lastimoso 
digno de numerar-se entre os quadros das humanas des-
graças, foi o objecto único desta congregação. A Justiça 
applica a Lei a três dos que levantando a labareda de tão 
repentino e arruido derão causa a todos os males, que 
depois vieram; e lavra-se o Acordão, que os condenna a 
forca. Arma-se o patíbulo na Aldea de Caboquena já com 
o predicamento de Lugar de Moreira, e nelle se cumpre a 
salutífera sentença.368

Outra rebelião indígena ocorreria em 1767 no povoado de Santo Antô-
nio do Castanheiro Velho, situado próximo à foz do rio Marié, no médio Ne-
gro. Seria liderada pelo principal Cauhinaráo, e sua memória ficou registrada 

367 Baena ([1838] 1969, p. 168).
368 Id. ibid., p. 168, 170.
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pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, que a recolheu em sua viagem 
na década de 1780:

Corria o anno de 1767, em que a dirigia [a povoação de 
Castanheiro Velho] o soldado Theodoro Antonio, acompa-
nhado do camarada Joseph Romualdo, quando represen-
tou ao capitão Simão Coelho Peixoto Lobo, então coman-
dante da fortaleza de São Gabriel, que os índios estavam 
revoltosos; para os comprimir expedio o dito comandante 
os 2 soldados Filippe da Costa, e Anastacio Serrão: conti-
nuando as desordens, de que era motor o Principal Cahui-
naráo, resolveu-se o diretor a prendel-o e aos outros seus 
sequazes, fazendo conduzi-los presos para a fortaleza pe-
los 2 camaradas, que dela tinhão descido: aportarão meia 
légua distante da povoação, e descuidando-se de prevenir 
as machinações, que intentassem os índios remeiros em de-
sagravo de seus principaes, por descuido seu acabarão às 
mãos d’elles […]. Prepetrado o delito voltarão os índios à 
povoação, aonde o participarão aos seus amigos e paren-
tes: resolveram-se estes a fazer o mesmo ao seu diretor e ao 
seu camarada: pedirão-lhe um machado com o pretexto 
de irem tirar mel ao mato; e apenas o entregou, foi logo 
morto com ele; ao soldado Joseph Romualdo matarão em 
um tabacal seu, onde se achava; para estas mortes coo-
perarão alguns que ainda vivem, como são os principais 
Gonçalo e Agostinho. Seguio-se ao delito a deserção dos 
índios, como é costume; para conseguir a sua reversão, to-
mou o Sr. Joaquim Tinoco Valente o expediente de fazer 
intimar-lhes o perdão, passando a cazar alguns soldados 
com as filhas dos principais em ordem a arreigar mais o 
affecto dos índios à povoação, e reconciliar entre si as duas 
parcialidades.369

Neste testemunho, ficou registrado um dos inúmeros casos de conflitos 
entre diretores e principais, que resultaram em mortes e fugas dos indígenas 
aldeados, cuja solução acabou sendo uma negociação pela via de alianças 
matrimoniais. Em outra passagem de seu diário de viagem, Alexandre Ro-
drigues Ferreira registrou o ambiente de permanente tensionamento em que 

369 Ferreira (1983, p. 150-151).
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os indígenas aldeados viviam naqueles anos, diante das obrigações impostas 
pelos diretores e missionários:

Basta que o diretor o advirta [ao indígena] que trate de fa-
zer a sua casa onde more; basta que o vigário o admoeste 
da obrigação que tem de aprender a doutrina para se bati-
zar; e basta enfim, que lá de si para si chegue a desconfiar 
de uma ação, ou de um dito, que ele não entende; ao que 
tudo acresce que si chega a ver que adoece ou morre algum 
dos companheiros, desconfia então do lugar da povoação, 
desconfia da qualidade do sustento, desconfia dos remé-
dios, que lhe fazem e dos que o fazem.370

COMÉRCIO E ECONOMIA DA DÍVIDA NO CONTEXTO DO 
DIRETÓRIO DOS ÍNDIOS

O Diretório dos Índios de 1757 revelava objetivos políticos e econômi-
cos ambiciosos para o Grão-Pará, e, no último parágrafo da lei, o Governador 
Mendonça Furtado resumia os desígnios dela:

Quaes são; a dilatação da Fé; a extincção do Gentilismo; 
a propagação do Evangelho; a civilidade dos Indios; o 
bem commum dos Vassallos; o augmento da Agricultura; 
a introducção do Commercio; e finalmente o estabeleci-
mento, a opulencia, e a total felicidade do Estado.371

Como se vê, embora o escambo já ocorresse na região desde o início do 
século XVII, curiosamente uma das principais metas do Diretório era a “intro-
dução do comércio”. Em termos das prioridades do governador, sigo a opinião 
do historiador José Oscar Beozzo ao analisar esta legislação:

Basta que estes objetivos sejam lidos na ordem inversa de 
sua enumeração para se ter uma ideia das prioridades ali 
contidas. Busca-se, em primeiro lugar, o estabelecimento 
e fortalecimento do Estado, ao qual todos os outros fins 
estão subordinados, sendo o comércio o instrumento fun-

370 Id. ibid., p. 111.
371 Furtado, F. ([1757] 1758, p. 95).
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damental desta política, contribuindo a expansão agríco-
la para garanti-lo e municiá-lo.372

Ou seja, no período pombalino, o que de fato o projeto colonial alme-
java era estabelecer regras específicas para o tráfico das drogas do sertão, 
coibindo os “abusos” dos negociantes, e organizando o uso da mão de obra 
indígena, para que os lucros e benefícios do mesmo se destinassem ao Esta-
do.373 Os parágrafos do Diretório que tratam do comércio e da mão de obra 
indígena somam 37, enquanto, por exemplo, a catequese é abordada em ape-
nas um, e a “civilidade” em dez. A promoção do comércio era de fato uma das 
centralidades da nova legislação. A seguir, destaco, de forma resumida mas 
necessariamente extensa, alguns temas relativos à prática do comércio e uso 
da mão de obra indígena, tal como aparecem no texto do Diretório:

Entre os meios, que podem conduzir qualquer Republi-
ca a huma completa felicidade, nenhum he mais efficaz, 
que a introdução do Commercio, porque elle enriquece 
os Povos, civiliza as Nações, e consequentemente cons-
titue poderosas as Monarquias […]. Para que os Indios 
destas novas Povoações logrem a solida felicidade de to-
dos estes bens, não omitirão os Directores diligencia al-
guma proporcionada a introduzir nellas o Commercio, 
fazendo-lhes demonstrativa a grande utilidade, que lhes 
há de resultar de venderem pelo seu justo preço as dro-
gas, que extrahirem dos Sertões, os frutos, que cultivarem, 
e todos os mais gêneros, que adquirem pelo virtuoso, e 
louvável meio da sua indústria, e do seu trabalho […]. 
Como os Indios pela sua rusticidade, e ignorância, não 
podem comprehender a verdadeira, e legítima reputação 
dos seus gêneros [extrativos]; nem alcançar o justo preço 
das fazendas [mercadorias], que devem comprar para seu 
uso: Para se evitarem os irreparáveis dolos, que as péssi-
mas imaginações dos Commerciantes deste Paiz tem feito 
inseparáveis dos seus negócios; observarão os Diretores 
as determinações abaixo declaradas, as quais de nenhum 
modo ofendem a liberdade do Commercio, por serem di-
rigidas ao bem comum do Estado, e á utilidade particular 

372 Beozzo (1983, p. 126, grifo nosso).
373 Furtado, F. ([1757] 1758).
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dos mesmos comerciantes […]. Primeiramente haverá em 
todas as Povoações Pezos, e Medidas, sem as quais se não 
pode conservar o equilíbrio na Balança do Commercio 
[…] as quaes devem ser aferidas pelas respectivas Câme-
ras; porque deste modo, nem os Indios poderão falsificar 
os paneiros na diminuição dos gêneros; nem as pessoas, 
que comerceiam com eles experimentarão a violência de 
os satisfazer como alqueires não o sendo na realidade 
[…]. Em segundo lugar, recomendo aos ditos Diretores, 
que por nenhum modo consintam, que os Indios, comer-
ceiem ao seu pleno arbítrio […]; não poderão os Indios 
até segunda ordem de Sua Majestade fazer negocio al-
gum sem a assistência dos seus Diretores para que regu-
lando este racionalmente o preço dos frutos, e o valor 
das fazendas, sejam recíprocas as utilidades entre huns, e 
outros comerciantes […]. Não consentirão os Diretores, 
que eles [os Indígenas] comutem os seus gêneros por fa-
zendas [mercadorias] que lhe não sejam úteis […] e mui-
to menos a aguardente que neste Estado he o siminario 
das maiores iniquidades, perturbações, e desordens […]. 
Ordeno aos meus Diretores debaixo das penas comina-
das no § 89, que nem por si, nem por interposta pessoa, 
possão pessoalmente comprar aos Indios os referidos gê-
neros, nem estipular com eles directa, ou indirectamente 
negócio, ou contrato algum por mais racionável, e justo, 
que pareça […]. Haverá em todas as povoações hum li-
vro, cha mado do Commercio, rubricado pelo Provedor 
da Fazenda Real, no qual os Diretores mandarão lançar 
pelos escrivães da Câmera, ou do público, e na falta des-
tes pelos Mestres das Escolas, assim os frutos, e gêneros, 
que se venderão, como as fazendas por que se comutarão; 
explicando-se a reputação destas, e o preço daquelas […]. 
Não podendo duvidar-se, que entre os ramos do negocio 
que se constitue o commercio deste Estado, nenhum he 
mais importante, nem mais útil, que o do Sertão; o qual 
não só consiste na extração das próprias Drogas, que 
nelle produz a natureza; mas nas feitorias de manteigas 
de tartaruga, salgas de peixe, óleo de cupaiva, azeite de 
andiroba, e de outros muitos gêneros de que he abundan-
te o Paiz […]. Para animar os ditos Indios a frequentar 
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gostosamente o interessante commercio do Sertão, lhes 
explicarão os Diretores, que daqui por diante toda a uti-
lidade, que resultar do seu trabalho, se distribuirá entre 
eles mesmos; correspondendo a cada hum o interesse à 
proporção do mesmo trabalho […]. Chamarão [os Dire-
tores] á sua presença todos os Principais, e mais Indios 
de que constar a Povoação: E achando que todos eles de-
sejão ir ao negocio do Sertão, os nomearão juntamente 
com os Principais […]. Mas como não seria justo, que 
os Principais, Capitães Mores, Sargentos Mores, e mais 
Officiais, de que se compõe o governo das Povoações […] 
se reduzissem ao abatimento de se precisarem a ir pes-
soalmente á extração das drogas do Sertão; poderão os 
ditos Principais mandar nas Canoas, que forem ao dito 
negocio seis Indios por sua conta, não havendo mais que 
dois Principais na Povoação: E excedendo este número 
poderão mandar quatro Indios cada hum; os Capitães 
móres, Sargentos móres quatro; e os mais Officiais dois 
[…] e querendo os ditos Principais, Capitães móres, e Sar-
gentos móres, voluntariamente ir com os Indios, que se 
lhes distribuírem, à extração daquelas drogas, o poderão 
fazer alternativamente, ficando sempre metade dos Offi-
ciais na Povoação […]. Tendo ensinado a experiência, que 
os mesmos Cabos, a quem se entregam o governo, e a 
direção das Canoas, devendo sustentar a fé pública des-
te Commercio, a tem não só diminuído, mas totalmente 
arruinado; porque atrahidos da utilidade própria, fazem 
com os mesmos Indios negócios particulares; bastando só 
esta circunstancia para os constituir dolosos, e iníquos; 
terão grande cuidado os Diretores em que as Câmeras, e 
os Principaes só nomeiem para Cabos das referidas Ca-
noas aquellas pessoas que forem de conhecida fidelidade, 
inteireza, honra, e verdade.374

Observamos na lei a referência explícita às más práticas de comércio dos 
Cabos das Canoas e dos negociantes particulares, “iníquos” diante da “rusti-
cidade e ignorância” dos indígenas em relação aos preços dos produtos extra-
tivos e das mercadorias, ainda por cima fazendo uso da cachaça como fator 

374 Id. ibid., p. 36-58.
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de indução de “perturbações”. Por outro lado, este documento nos revela que 
a “rusticidade” dos indígenas poderia ser relativizada, pois estes também bur-
lavam o peso de seus produtos, certamente porque estavam conscientes que 
os comerciantes, inclusive com aval dos diretores, também os enganavam nos 
preços das mercadorias. O perfil desses diretores foi descrito pelo Ouvidor 
Sampaio, após 20 anos de vigência do Diretório, da seguinte forma:

Encontra, além disso, aquella execução [do Diretório] 
dous quase invencíveis escolhos; a ignorância, e a ambi-
ção da maior parte dos Diretores das Povoações. Como 
são muitos e os lucros pouco avantajosos não se podem 
achar Homens para todos com os requisitos necessários. 
Um Homem pobre, a quem se dá huma Directoria, cuida 
em se aproveitar da ocasião de remediar as suas necessi-
dades. A este objeto se encaminhão todas as suas fadigas. 
Cumprem as obrigações do seu cargo para que se não 
diga que faltam a ellas, e como por um modo aparente, e 
pallido para encobrirem as suas grandes fraudes, que nem 
sempre he fácil descobrirem-se.375

Observando novamente o texto do Diretório, transparece claramente 
em sua narrativa que foi elaborado a partir das experiências enfrentadas no 
cotidiano do processo colonial. O Governador Mendonça Furtado, seu autor, 
levou algum tempo, já no Grão-Pará, inclusive em Barcelos, para elaborá-lo, 
e certamente o fez baseado nas suas observações e sob a compressão da reali-
dade sociopolítica da Colônia, como nos apontam alguns estudos recentes.376 
O poderoso irmão do Marquês de Pombal, ao identificar os graves problemas 
da região, procurou tratá-los pelo fortalecimento da figura do diretor e pela 
“tutela” deste sobre os indígenas. Pelo menos no caso do rio Negro, o teste-
munho do Ouvidor Sampaio parece indicar que ali, no perfil dos diretores, 
estava o “pecado original” do novo sistema jurídico-político.

Vemos no relatório do ouvidor que o papel oficial dos diretores e princi-
pais nem sempre foi cumprido a contento, e geralmente eram muito bem frau-
dados. Mas, lícita ou ilicitamente, como descrito acima, conseguiam promover 
os descimentos e exercer o controle sobre a população indígena com o apoio 
dos militares, inclusive com as justificativas geopolíticas. Outro aspecto rele-
vante da lei, que também não teria prosperado como desejado, dizia respeito 

375 Sampaio, F. ([1774-1775] 1907, p. 74).
376 Coelho (2016), Souza Junior (2009).
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ao caráter “civilizador” da atividade comercial, pregada e recomendada como 
forte justificativa de assédio aos chamados “índios do mato”, desde que fosse 
realizada diferentemente das práticas anteriores dos missionários e negociantes 
privados. Ou seja, o impulso “oficial” ao comércio reconhecia o já existente, 
mas o considerava, para os novos interesses do Estado, “arruinado”. Isto por-
que ele ocorreria em benefício dos comerciantes particulares e dos missionários 
carmelitas, a pequena elite colonial já estabelecida no rio Negro conectada à de 
Belém, e que sabia muito bem controlar o sistema e burlá-lo a seu favor. Nesse 
ponto também o Diretório parece não ter tido pleno sucesso, pois, na sua es-
sência, a estrutura anterior não mudaria, e ganharia, isto sim, novos contornos 
a partir de 1755, com o crescimento no número de comerciantes, advindos 
sobretudo dos corpos militares e pelo envolvimento “ilegal” dos diretores e 
principais, seus aliados nas atividades comerciais.

Acredito que as preocupações luso-espanholas que resultaram nos tra-
tados anteriormente referidos, e a promulgação do Diretório, tiveram impac-
tos específicos no Noroeste Amazônico, que foram além da transformação 
dos indígenas em súditos formais do Rei de Portugal. O projeto colonial, a 
fim de cumprir seu objetivo de controle territorial, e com a redução do poder 
dos missionários carmelitas, apelou para um incremento da presença militar e 
contou com a colaboração crescente dos comerciantes “particulares”, associa-
dos aos poderosos, e corruptos, diretores das novas povoações. Os impactos 
também resultaram, pelas mesmas questões geopolíticas, na maior fixação da 
população indígena no seu próprio território, tanto pelos descimentos para os 
povoados coloniais do médio e baixo rio Negro quanto pela correspondente 
reação indígena a eles, através da recusa de alguns grupos em abandonarem 
suas malocas, e de outros, pelas fugas e formação de “mocambos”.

Mas os nativos aldeados continuavam a servir como mão de obra “li-
vre” para os “negócios” dos sertões, tanto no extrativismo da salsaparrilha 
e de outros produtos, na construção dos fortes militares, no transporte das 
embarcações das Comissões, como guias e remeiros, e de forma secundária, 
já nas últimas décadas do século XVIII, também na agricultura, tanto pela 
produção de farinha de mandioca para consumo local quanto pela de anil, 
café e cacau, com alguma relevância para exportação nos anos finais desse 
século. Em todas essas atividades, fortaleceu-se a rede hierárquica de domi-
nação entre a pequena elite “branca”, de um lado, e os “índios do mato”, de 
outro. No Noroeste Amazônico, o incremento do comércio pelo Diretório 
promoveu ainda mais e de forma duradoura a economia da dívida, ou seja, a 
estruturação do sistema de aviamento.
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A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE AVIAMENTO

No século XVIII, as práticas de aviamento se conformavam e se espraia-
vam não somente no Noroeste Amazônico, mas também em outras partes da 
Amazônia, inclusive chegando à Província de Maynas, colônia da Espanha, 
mais especificamente nos rios Napo e Putumayo, neste último envolvendo 
comerciantes Siona, um grupo Tukano ocidental. Segundo o estudo de Ci-
polletti, baseado nas fontes jesuítas e franciscanas do início do século XVIII:

Segundo algumas informações, os Siona se especializa-
ram durante o século XVIII na venda de índios, que cap-
turavam exclusivamente para vendê-los aos portugueses. 
Essa possibilidade abriu as portas para lutas interétnicas, 
que às vezes “se originam para capturar mulheres ou es-
cravos que os servem e podem vendê-los a outros, como 
faziam os Omaguas e hoje fazem as Siona do Putumayo” 
[…]. Segundo informações dos franciscanos, que tiveram 
várias missões no rio Putumayo, os Siona sequestravam 
jovens dos grupos inimigos, para trocá-los com os por-
tugueses por arcabuzes […]. O modo pelo qual os trafi-
cantes de escravos estabeleceram contatos com as etnias 
para que lhes fornecessem escravos, e as guerras interét-
nicas que originavam, foi expressamente comentado por 
Cisneros, Procurador da Ordem Franciscana. Depois de 
estabelecer contatos com os caciques das missões, os tra-
ficantes de escravos lhes entregavam ferramentas (como 
adiantamento comercial) em troca de cativos, que obti-
nham atacando grupos nos sertões.377

Tanto em Maynas quanto nos altos rios Japurá e Negro, os negociantes 
de Belém faziam a permuta de escravos em troca do avanço de mercadorias 
industrializadas da Europa, que incluía também a cachaça produzida nos ar-
redores de Belém. Os pagamentos eram feitos a crédito, gerando uma dívida 
com os fornecedores indígenas, que era paga inicialmente, como veremos a 
seguir, com escravos utilizados nas plantações e demais serviços das colônias 
do Suriname holandês e do Grão-Pará português. Estabelecia-se também um 
vínculo, inclusive de parentesco, entre os negociantes do Pará e os “fregueses” 
indígenas. Cabe lembrar aqui que tais dívidas também eram pagas com os 

377 Cipolletti (1995, p. 555, 563, grifo nosso).
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produtos nativos da floresta, fornecidos pela mesma rede de comércio, desde 
a sua extração nos sertões até o transporte para os principais portos exporta-
dores de Suriname, São Luís e Belém.378

Este não foi um fenômeno incomum. Como afirma Alfredo Bosi, o pro-
cesso colonial “não se esgota no seu efeito modernizante de eventual propul-
sor do capitalismo mundial; quando estimulado, aciona ou reinventa regi-
mes arcaicos de trabalho, começando pelo extermínio ou a escravidão dos 
nativos nas áreas de maior interesse econômico”.379 Lembremos aqui que a 
Amazônia, na América portuguesa, possuía uma dinâmica econômica pró-
pria, em grande medida autônoma, e por isso tratada equivocadamente pela 
historiografia como “periférica” e de menor “peso”, como, por exemplo, no 
texto clássico de Celso Furtado:

No norte estavam os dois centros autônomos do Ma-
ranhão e do Pará. Este último vivia exclusivamente da 
economia extrativa florestal organizada pelos jesuítas 
com base na exploração da mão de obra indígena […]. 
O Maranhão, se bem constituísse um sistema autônomo, 
articulava-se com a região açucareira através da periferia 
pecuária. Dessa forma, apenas o Pará existia como um 
núcleo totalmente isolado.380

Neste “núcleo isolado”, mas não “periférico” (em relação ao Estado do 
Brasil), os colonizadores, inclusive os burocratas do governo, eram gente su-
postamente “descredenciada” em Portugal, um país cuja pequena população 
mal dava conta de controlar o sistema açucareiro do Nordeste brasileiro, que 
mais o sustentava, diante da concorrência holandesa. Mesmo antes e durante 
o chamado período pombalino, o Maranhão e Grão-Pará ganhou relevância 
econômica e geopolítica próprias no âmbito do colonialismo português.381 E 
os aspectos políticos e o caráter das elites desse estado ficaram evidenciados 
ainda no século XVII, em 1654, pelas palavras de Antônio Vieira ao Rei, in-
formando que

tudo neste Estado tem destruído a demasiada cobiça dos 
que governam, e ainda depois de tão acabado não acabam 

378 Cipolletti (1995), Daniel ([1776] 2004), Dreyfus (1993), Farage (1991), Gumilla (1741), Losada (1990), Som-
mer (2005), Sweet (1974), Vieira ([1654] 1997), Wright (1991).
379 Bosi (1992, p. 20).
380 Furtado ([1959] 2007, p. 138-139).
381 Dias, C. (2014).
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de continuar os meios de mais o consumir. O Maranhão 
e o Pará é uma Rochela de Portugal,382 e uma conquista 
por conquistar, e uma terra onde V. M. é nomeado mas 
não obedecido.383

Vieira somente não antevira que os próprios missionários jesuítas e de 
outras “religiões” também partilhariam de características semelhantes. O his-
toriador britânico Robert Southey destacou estas características – obviamen-
te com os valores do início do século XIX – dos primeiros colonizadores do 
estado do Maranhão e Grão-Pará, a maioria deles estabelecida em São Luís 
e Belém, de onde partiam ou enviavam suas tropas para as longas expedições 
aos sertões:

Mas no Maranhão e no Pará [em comparação com as 
capitanias do Brasil] achava-se o povo [colonos] quase 
na condição de matutos, afastado da vida civilizada nos 
seus hábitos e costumes, e mais ainda nos sentimentos, 
aproximando-se em tudo do estado selvagem. Os gover-
nantes raras vezes eram melhores do que eles, sendo o 
mando tão pouco para desejar-se nestas regiões, que ho-
mens de influência o não queriam, ou, se o aceitavam, era 
meramente como degrau para melhor coisa.384

Já vimos anteriormente, no relatório do Ouvidor Ribeiro de Sampaio, 
o perfil dos diretores de povoações sob o regime do Diretório. No mesmo 
texto, ao diagnosticar a evolução histórica do tráfico de escravos, desde antes 
da lei de liberdade dos índios de 1755, recomendava medidas ao Diretor de 
Barcelos bastante reveladoras de como a economia da dívida, sob a batuta 
dessa elite colonial, estava ali estabelecida:

Era permitida [antes de 1755] a escravidão dos Indios, 
em certos casos, e debaixo de várias condições, que tudo 
fraudava a Impudência, a Desumanidade, e a barbara 
Ambição. Achavam-se por esta causa os Sertões abertos. 
Havia negociantes de escravos; estabeleciam-se, para me-
lhor facilitarem o seu infame commercio, nas Aldeias dos 

382 A cidade e o porto de La Rochelle, na costa atlântica francesa, foi um centro de resistência dos huguenotes 
contra o poder do Rei da França (Vieira, [1654] 1997, p. 173).
383 Id. ibid., p. 173.
384 Southey ([1810-1819] 1965, p. 105).
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Principais [caciques] mais poderosos, com os quais fa-
ziam tratados para aquelle commercio. Os escravos eram 
comprados a fazendas [mercadorias]. Para os principais 
adquirirem escravo, hiam fazer guerra a outros [povos] 
menos potentes, outras vezes para comprarem ou pagarem 
as fazendas [mercadorias que já haviam recebido adian-
tado], davão os Orfãos de sua própria Nação ou vassalos 
[cativos de guerras tradicionais] que conservavão menos 
afecto […]. O lucroso commercio dos escravos atrahira 
a esta Capitania [do rio Negro] innumeraveis pessoas do 
Pará, Maranhão, e ainda de mais remotos logares: com 
a dilatada assistencia por estes Distritos forão creando 
raízes estabelecendo-se; extincta a escravidão [em 1755], 
e creada esta Capitania, hua grande parte daqueles nego-
ciantes ficarão pelas novas Povoações […]. Recommendo 
muito ao actual Diretor [de Barcelos], e aos que lhe suce-
derem, que vigiem com o mais incansável desvelo, sobre 
os pagamentos [feitos a crédito] dos Indios aplicados ao 
serviço dos Particulares, observando a qualidade dos gê-
neros em que lhe são feitos [os pagamentos] e o preço 
porque lhes descontão [em função do adiantamento] não 
consentindo que sejam immoderados; e proibindo intei-
ramente os gêneros inúteis, como Berimbáos etc.385

Como poderemos perceber mais adiante, este modelo “arcaico” de co-
mércio envolvendo tropas oficiais, negociantes particulares – os cunhamenas 
– e intermediários indígenas que “vendiam” escravos em troca de mercado-
rias industriais já vinha sendo feito com os Aruak pelos comerciantes do 
Caribe na rota holandesa do Orinoco e Essequibo desde pelo menos 1621, e 
foi repetida e ampliada pelos colonizadores do Pará no Noroeste Amazônico 
desde 1650 e mais acentuadamente a partir da década de 1740. Mesmo dian-
te das mudanças que ocorreriam na política indigenista a partir de 1757, com 
a implantação do Diretório dos Índios, estas práticas comerciais continua-
riam para além do final do século XVIII. Este modelo se “infiltrou”, como já 
vimos, no antigo e distinto escambo indígena, baseado em práticas guerreiras 
e “dávidas” recíprocas, de natureza ritual e cosmológica, entre os diversos 
grupos exogâmicos. Doravante, com a colonização europeia, diferenciou-se 
dele ao estabelecer um novo valor aos cativos de guerra tradicionais e às 

385 Sampaio, F. ([1774-1775] 1907, p. 76, 79, 84, grifo nosso).
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drogas do sertão: o de mercadoria, ou seja, um valor peculiar ao sistema 
capitalista mercantil cujos frutos do comércio, destinados prioritariamente a 
mercados externos ao Noroeste Amazônico, fomentaram os lucros da peque-
na elite comercial que se constituía no Grão-Pará e Rio Negro.

A GÊNESE DO AVIAMENTO: DE CATIVOS INDÍGENAS A 
“PEÇAS”

RIO NEGRO: DA “FERTILIDADE DE GENTE” AO COMÉRCIO DE 
ESCRAVOS

Desde pelo menos a metade do século XVI, ocorrera a “descoberta” e 
percepção pelos europeus de que especialmente o rio Negro e o alto Orinoco 
eram densamente povoados. E cedo foi notado pelos colonizadores que os 
povos nativos desses rios poderiam fornecer “cativos” de guerra em troca 
de mercadorias. Poucas décadas após a chegada dos europeus nas Américas, 
o território do Noroeste Amazônico foi referido em relatos de exploradores 
europeus que adentraram o rio Orinoco em busca de riquezas, principalmente 
ouro e canela. Há referências de que Philipe von Hutten (1505-1546), explo-
rador de origem alemã, e Hernan Perez de Quesada, conquistador espanhol 
morto em 1544, teriam mencionado uma grande e variada população indí-
gena, inclusive uma supostamente denominada “Uapés”, quando viajaram 
durante vários anos ao longo da bacia do rio Orinoco/alto rio Negro e seus 
afluentes superiores, pelas regiões da atual Venezuela e Colômbia, em busca 
do El Dorado.386

Tais relatos, embora pouco confiáveis em relação a etnônimos, já re-
gistravam a multiplicidade e a abundância de povos nessa região no século 
XVI. Ao longo desse século, antes de chegar com efetividade aos rios Negro 
e alto Orinoco, os exploradores espanhóis, ingleses, franceses e holandeses já 
vinham contatando povos indígenas do litoral das Guianas, ocupando com 
fortins militares e postos comerciais a borda norte da América do Sul, pe-
netrando aos poucos nos rios Orinoco e Essequibo, cujas nascentes ficam 
próximas à bacia do rio Negro e se conectam aos seus formadores e afluentes, 
como o rio Branco. Também chegaram, mais ao sul, à embocadura do rio 
Amazonas, penetrando nele na virada do século XVI para o XVII, chegando 
os holandeses à atual cidade de Gurupá.387

386 Buchillet (1990).
387 Gumilla (1741), Reis ([1931] 1989).
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Mas os espanhóis, vindos do Pacífico e atravessando os Andes, foram 
os primeiros a descer o rio Amazonas, ainda no século XVI. Instalados no 
Peru após a conquista do Império Inca, resolveram descer o grande rio lo-
calizado a leste, nas planícies que, segundo os informantes indígenas, seriam 
ricas em canela. A primeira viagem foi liderada por Francisco de Orellana em 
1542, depois de se separar do comandante da expedição, Gonzalo Pizarro, 
no rio Coca. Seguindo rio abaixo chegou ao Solimões/Amazonas e seguiu até 
o Oceano Atlântico em precárias embarcações. No percurso, Orellana e seus 
pouco mais de 50 comandados encontraram dezenas de povoados indígenas, 
relativamente grandes e populosos, como ficou registrado pelo Frei Gaspar de 
Carvajal, o narrador dessa jornada. Foi a expedição de Orellana que “batizou” 
o grande afluente de águas pretas que encontraram no caminho, no início do 
mês de junho daquele ano, portanto na época das cheias:

Sábado, véspera da Santíssima Trindade, o capitão deter-
minou que aportássemos em um povoado onde os índios 
se posicionaram em defesa, mas apesar deles penetramos 
em suas casas e nos abastecemos de comida, e onde fo-
ram encontradas algumas galinhas. Neste mesmo dia, 
dali saímos prosseguindo nossa viagem, e avistamos uma 
boca de outro rio, na mão esquerda, que desaguava no 
que estávamos navegando, e a água dele era negra como 
tinta, o qual corria tanto e com tão ferocidade que em 
mais de 20 léguas alinhava sua água com a outra sem 
misturar uma e outra. Neste mesmo dia avistamos outros 
povoados não muito grandes.388

Carvajal informa, poucos dias antes de avistar o rio Negro, que havia 
deixado a província de um cacique chamado Paguana, e ali, na embocadura 
desse rio:

Entramos em outra província muito mais belicosa e muito 
populosa, que nos faziam muita guerra. Desta província 
não soubemos como se chamava o senhor dela, mas é uma 
gente de corpo mediano, muito bem tratada, e tem seus 
escudos de madeira e defende seu povo como homens.389

388 Carvajal ([1542] 2011, p. 42-43, tradução livre).
389 Id. ibid., p. 42-43, tradução livre.
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Tais províncias indicadas por Carvajal estavam localizadas na foz do rio 
Negro. Muito populosas e guerreiras, pertenciam ao grande sistema indígena 
de Manoa, por sua vez formado por várias “federações”, como a dos Manao, 
entre outras.390 Mesmo considerando os exageros de observações fantasiosas 
feitas por Carvajal,391 compreensíveis para a época e o contexto daquela via-
gem arranjada por homens formados no imaginário medieval europeu, o que 
deve ser levado a sério no seu relato é a série de informações sobre a grande 
diversidade e pujança da população indígena do rio Amazonas e, no que nos 
interessa aqui, do rio Negro.

Em 1559, a expedição chefiada por Pedro de Ursúa, acompanhado de 
D. Ignéz Atienza, e seguido por outros exploradores, entre eles o sanguinário 
Lope de Aguirre, foi extremamente conturbada, com o assassinato de Ursúa 
e a ocorrência de diversas rebeliões, todas reprimidas pela mão de ferro de 
Aguirre, que passou a liderá-la, chegando ao Atlântico no início de 1561, 
seguindo depois até a Espanha, passando antes pelas terras da atual Venezue-
la.392 Os espanhóis de Lima se moviam atraídos pelas lendas do El Dorado e 
do país dos Omaguas. Tais histórias advinham do relato de Carvajal, que cita 
textualmente a “tierra y señorío de Omagua”. Posteriormente, o lago dourado 
será posicionado pela “imaginação” de portugueses e espanhóis nas nascentes 
do rio Uaupés, como citado no texto do jesuíta José de Moraes, de 1759:

Segue-se depois o rio Cajari [Uaupés] mais célebre pelo 
lago dos seus sertões (se é certo o que dele se diz) que 
pela correnteza de que o dito se forma. Neste rio Cajari 
habita a nação dos buacipés [também chamados Boupés], 
dos quais se diz que nas suas terras está o celebrado Pa-
rimé ou Lago do Ouro; como também se diz que muitos 
desses índios trazem seus brincos ou folhetas de ouro nas 
orelhas.393

O conhecimento, em muito fantasioso, que tinham os europeus da ba-
cia amazônica na segunda metade do século XVI provinha principalmente 
dos relatos dessas viagens espanholas, como se pode ver no mapa de Diogo 
Homem, feito em 1558, no qual o rio Amazonas aparece como uma grande 
“serpente”, habitado em suas margens por grande quantidade de povos indí-

390 Vidal e Zucchi (1999), Wright (2005).
391 Alguns dias depois de passar pelo rio Negro, Carvajal relata que teriam avistado provavelmente na altura do rio 
Nhamundá mulheres guerreiras com um único seio, tal como as Amazonas da mitologia grega.
392 Reis ([1931] 1989, p. 50-55).
393 Moraes ([1759] 1987, p. 370).
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genas, onde aparecem inclusive seus enormes “povoados”. Mas na virada dos 
séculos XVI para o XVII, franceses, ingleses e holandeses passaram a ocupar, 
e conhecer melhor, não somente o litoral das Guianas, mas também a foz do 
rio Amazonas, construindo no arquipélago do Marajó, no baixo Amazonas 
e na costa do atual estado do Amapá, pequenos fortins e entrepostos comer-
ciais, como foi o caso do forte holandês entre os Mariocays, tomado pelos 
portugueses em 1623 e renomeado Forte de Gurupá, o ponto extremo de 
penetração lusitana até então.394

Estas investidas levaram à tentativa francesa de estabelecer a chamada 
França Equinocial na costa dos atuais estados do Maranhão e Pará, inclusive 
fundando a cidade de São Luís em 1612. Foram estes acontecimentos que mo-
tivaram a reação dos portugueses, que a partir de Pernambuco organizaram 
a tomada de São Luís e em seguida a ocupação da embocadura do rio Ama-
zonas, ali fundando o Forte do Presépio em 1616, que deu origem à cidade 
de Belém.395 Os portugueses ocupavam nessa época o litoral nordeste/leste do 
continente, principalmente as colônias de Pernambuco, Bahia e São Vicente, 
no Estado do Brasil. A bacia amazônica e seus habitantes permaneciam pouco 
conhecidos dos lusitanos ao longo do século XVI, e estes só adentrariam o rio 
Amazonas a partir da tomada de São Luís da mão dos franceses e seus aliados 
tupinambá em 1615, e, logo em seguida, em 1616, com a fundação de Belém 
e o levantamento do Forte do Presépio.

Nas duas décadas seguintes à tomada de São Luís e à fundação de Be-
lém, e à instituição em 1621 do estado do Maranhão, os indígenas das zonas 
litorâneas e da embocadura do rio Amazonas viveram tempos sombrios. As 
alianças de franceses, ingleses, holandeses e dos próprios portugueses com 
várias facções de tupinambá e com outros povos indígenas resultaram em 
sangrentas guerras, ao final das quais os lusitanos ocuparam definitivamen-
te a foz do rio Amazonas. Nesses embates desapareceram milhares de nati-
vos, sobretudo os que se aliaram aos inimigos dos lusos, principalmente os 
chamados Nheengaíba396 e Tapuiussu. Mas também seus aliados Tupinambá 
morreram em grande quantidade, quando passaram a reagir à escravidão 
imposta pelos portugueses, nas regiões entre Belém e São Luís.

Nesse sentido, a ocupação lusa da foz do rio Amazonas deve ser com-
preendida como parte das disputas europeias, especialmente entre a União 
Ibérica (1580-1640) e os holandeses e franceses, pelo controle do grande rio 
e das riquezas amazônicas, no início marcadas sobretudo pela ambição na 

394 Reis ([1931] 1989), Studart Filho (1960).
395 Meira Filho ([1976] 2015).
396 Termo que se referia aos indígenas que não falavam o tupinambá, a maioria deles localizada no arquipélago do 
Marajó e no cabo do Norte, atual Amapá.
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conquista do El Dorado. Este nunca será encontrado, mas sua incansável 
busca serviu de motivação para várias expedições que, ao penetrarem o “rio 
mar” em busca de ouro, chegaram aos locais mais distantes, onde os colo-
nizadores, além de ocupar o território, sempre aproveitavam para retornar 
com escravos indígenas.397

O interesse pelo rio Negro ficaria explicitado no relatório feito pelo ou-
vidor-geral e auditor português Maurício de Heriarte em 1662, que a mando 
do Governador Geral Diogo Vaz de Sequeira apresentou uma das primeiras 
descrições mais detalhadas sobre a Amazônia até então conhecida, e o rio 
Negro e seus habitantes em particular:

É este rio [Negro] povoado de inumerável gentio […]. 
Este rio não tem mosquito, como os mais das Amazonas, 
nem outro gênero de praga ruim […]. As aldeias e povos 
dos naturais deste rio são grandes, e as casas redondas 
fortificadas com estacadas como casa fortes […]. Povoan-
do-se este rio de portugueses se pode fazer um Império, e 
senhorear todo o das Amazonas e mais rios […]. He capaz 
de ter grande comércio por mar e por terra, assim com as 
Indias de Castela, como com o Peru, e com toda a Europa 
[…]. Neste e no das Amazonas se podem fazer muitíssi-
mos engenhos de açúcar e lavrar-se muitos canaviais, e 
muito tabaco, e outras drogas: como é cacau, salsaparri-
lha, salsafraz, pita, urucu, canafistula, e outras drogas.398

Nessas primeiras décadas de ocupação dos sertões, os colonos de São 
Luís e Belém passaram a desenvolver uma incipiente agricultura e exploração 
de produtos naturais, escravizando a mão de obra indígena capturada nas cha-
madas “guerras justas” e pelas Tropas de Resgates, que empurraram os portu-
gueses cada vez mais para o interior da Amazônia, sobretudo a partir das leis 
que regulamentaram os cativeiros dos indígenas, desde 1655 até o Regimento 
das Missões de 1686. As Tropas de Resgates eram organizadas para irem aos 
sertões em busca de especiarias como o cacau e a salsaparrilha, mas sobretu-
do para tomar cativos de guerras indígenas, destinados supostamente ao ca-
nibalismo. Segundo a legislação, somente poderiam ser “resgatados” aqueles 
destinados a essa prática, pois dessa forma seriam “salvos” – seus corpos e 
suas almas – pela “piedade” da escravidão. Num registro de meados do século 

397 Dias, C. (2014), Hemming (2007), Monteiro (1992), Sommer (2005), Sweet (1974).
398 Heriarte ([1662] 1874, p. 44, 46-47, grifo nosso).
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XVIII, um chefe indígena, perguntado pelo padre Avogadri, capelão da Tropa 
do rio Negro, por que comia carne humana, respondeu-lhe que já não o fazia 
há muitos anos “e que [ao contrário] um número maior de cativos teriam sido 
vendidos aos lusitanos, que na realidade eles estavam acostumados a vender 
quem eles capturavam aos lusitanos”.399 Ou seja, é certo que o canibalismo, 
restrito a algumas práticas rituais específicas, era exacerbado no discurso colo-
nial como justificativa para que se fizessem os resgates “dentro da lei”.

Assim descreveu as Tropas de Resgates o padre João Daniel:

Instituída assim a tropa, ou redenção de cativos, nomea-
va-se um cabo da tropa como oficial, e davam-se as ins-
truções e mais providências necessárias para se praticar 
esta obra de tanta piedade, como era bem, e a qualidade 
do negócio de que se tratava o pedia, entre as quais era 
uma o levar consigo algum religioso missionário por teó-
logo, que além de prático da língua, e noticioso do país, 
fosse igualmente zeloso, para averiguar e examinar os fa-
tos, e conforme allegata, et probata declarar por livres, 
ou escravos, aos que se presentavam. Era este religioso 
missionário sempre jesuíta, por determinação dos Fide-
líssimos Monarcas de Portugal, designado pelos seus pro-
vincianos, à satisfação dos governos, e magistrados; pois 
dele dependia não menos que a liberdade, ou escravidão 
dos índios, além da boa ou má consciência dos portugue-
ses na sua possessão. Além dos provimentos de víveres, 
se faziam também não poucos de bolórios [miçangas], 
ferramenta, sal, panos, e outras drogas das mais estima-
das e apetecidas dos índios, tudo a expensas da Fazenda 
Real, além de muitos outros resgates de particulares, e in-
teressados […]. E posto que os bárbaros tanto gostam de 
carne humana, contudo pelas práticas dos cabos, e pelo 
interesse de alguma ferramenta, como machados, facas, 
e outros instrumentos, de que carecem para a feitura das 
suas roças, e ainda por algum bolório, e outras fracas 
drogas, não desgostavam do ajuste, nem repugnavam ao 
contrato. E assim se remiram muitos índios, que estavam 
destinados para vítimas do ventre daqueles epicuristas, 

399 Szentmartonyi ([1749] 2005, p. 36-37, grifo nosso).
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trocando em perpétua escravidão a morte, com muita uti-
lidade dos portugueses.400

Mas voltemos aos primeiros anos da ocupação lusitana. Em carta de 1653, 
enviada de São Luís ao Rei D. João IV, Antonio Vieira nos apresenta um quadro 
da situação social da colônia do Maranhão e Pará naquelas primeiras décadas:

Os moradores deste novo mundo, que assim se pode cha-
mar, ou são portugueses ou índios naturais da terra. Os 
índios, uns são gentios que vivem nos sertões, infinitos no 
número e diversidade de línguas; outros são pela maior 
parte cristãos, que vivem entre os portugueses. Destes, 
que vivem entre os portugueses, uns são livres, que estão 
em suas aldeias; outros são parte livres, parte cativos, que 
moram com os mesmos portugueses, e os servem em suas 
casas e lavouras, e sem os quais eles de nenhuma manei-
ra se podem sustentar […]. Este dano [de morrerem sem 
confissão] é comum a todos os índios [cristãos]. Os que 
vivem em casa dos portugueses têm demais os cativeiros 
injustos, que muitos deles padecem, de que V. M. tantas 
vezes há sido informado, e que porventura é a principal 
causa de todos os castigos que se experimentam em todas 
as nossas conquistas […]. As causas deste dano se redu-
zem todas à cobiça, principalmente dos maiores, os quais 
mandam fazer entradas pelos sertões, e às guerras injustas 
sem autoridade nem justificação alguma; e, ainda que tra-
zem alguns [indígenas] verdadeiramente cativos, por es-
tarem em cordas para serem comidos, ou serem escravos 
em suas terras, os mais deles são livres, e tomados por 
força ou por engano, e assim os vendem e se servem deles 
como verdadeiros cativos […]. Os índios, que moram em 
suas aldeias com títulos de livres, são muito mais cativos 
que os que moram nas casas particulares dos portugueses 
[…] enfim em tudo são tratados como escravos, não ten-
do liberdade mais que no nome, pondo-lhes nas aldeias 
por capitães alguns mamelucos ou homens de semelhan-
te condição, que são os executores destas injustiças, com 
que os tristes índios estão hoje quase acabados e consu-

400 Daniel ([1776] 2004, p. 311).
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midos […]. Os índios do sertão, segundo as informações 
que há, são muitos por todos estes rios, e no rio das Ama-
zonas inumeráveis […]. As causas de até agora se ter feito 
tão pouco fruto com estas gentes são, principalmente, as 
tiranias que com eles temos usado, havendo capitão que 
obrigou a atar dez morrões acessos, nos dez dedos das 
mãos de um Principal de uma aldeia, para que lhe desse 
escravos, dizendo que o havia de deixar arder enquanto 
lhos não desse, e assim o fez. Este e semelhantes terrores 
têm feito o nome dos Portugueses odioso nos sertões, e 
desautorizado muito a Fé, entendendo os bárbaros que 
é só em nós pretexto de cobiça, com que muitos se têm 
retirado mais para o interior dos bosques, e outros depois 
de vir se tornam desenganados, outros nos fazem guerra e 
o mal que podem, e todos (que é o que mais se deve sentir) 
se estão indo a milhares ao inferno.401

A mais impressionante dessas entradas aos sertões ocorreu precisamente 
entre 1637 e 1639, e embora seu objetivo imediato não fosse cativar indígenas 
ou buscar o El Dorado, trouxe preciosas informações sobre o rio Negro e sus-
citou muito interesse dos colonos naqueles sertões. O empenho do governa-
dor do Maranhão e Grão-Pará, Jácome Raimundo de Noronha, foi organizar 
uma expedição militar de exploração e reconhecimento do rio Amazonas até 
a cidade de Quito. Comandada pelo Capitão-Mor Pedro Teixeira, esta cara-
vana chegou a seu destino e retornou ao Pará em fins de 1639. Em Quito, o 
capitão português acolheu entre seus expedicionários, além de missionários 
mercedários que se instalariam em Belém, um escrivão jesuíta chamado Cris-
tóval de Acuña, a quem se deve o relato dessa viagem de volta.402 Em outubro 
de 1639, Acuña avistou o rio Negro e ficou impressionado com o que viu:

A menos de trinta léguas abaixo do Basururu, no mesmo 
lado norte, na altura de quatro graus, sai ao encontro do 
das Amazonas o maior e mais formoso rio que lhe rende 
vassalagem em mais de trezentas léguas. Apesar de tão po-
deroso em sua entrada, que é de légua e meia de largura, 
parece resistir a reconhecer outro maior, e ainda que o das 
Amazonas, com todo o seu caudal, lhe arremesse braços, 

401 Vieira ([1654] 1997, p. 152-153, 155-156, 158-160, grifo nosso).
402 Meira Filho ([1976] 2015).
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não querendo sujeitá-lo, ombro a ombro, sem respeito 
algum, assenhoreando-se da metade do rio todo, acom-
panha-o por mais de doze léguas, quando se distinguem 
claramente as águas de um e de outro, até que, não su-
portando mais o das Amazonas tamanha superioridade, e 
revolvendo-se em suas águas turvas, obriga-o a entrar em 
seu curso e a reconhecer como dono aquele a quem queria 
avassalar. Com muita razão, os portugueses chamaram de 
Negro esse grande rio, porque, em sua embocadura e em 
muitas léguas mais adentro, sua grande profundidade e 
a claridade da água que de imensos lagos para ele corre 
fazem parecer negras as suas ondas, como se estivessem 
assim tingidas de propósito, embora de seu natural sejam 
cristalinas. […] Os nativos que o habitam chamam-no de 
Curiguacuru, embora os Tupinambás, dos quais falare-
mos depois, lhe tenham dado o nome de Uruna, que em 
sua língua quer dizer água negra.403

O missionário jesuíta fez anotações sobre as potencialidades da terra e 
as características dos povos indígenas do baixo rio Negro, e seu relato revela 
que os lusitanos já tinham conhecimento das relações deles com a rede co-
mercial que chegava até aos holandeses no Essequibo, pelo rio Branco. Assim 
afirma Acuña:

Este rio afirmam os nativos estar muito povoado por dife-
rentes nações, na última das quais os índios andam vesti-
dos e usam chapéu, sinal evidente de que se avizinham aos 
espanhóis do Peru. Os habitantes da região do rio Negro 
formam grandes nações, a saber, Canizuaris, Aguayras, 
Yacuucaraes, Cahuayapitis, Manacarus, Yanmas, Guana-
mas, Carapanaaris, Guarianacaguas, Azerabaris, Carupa-
tabas. São, porém, os Guaranaquazanas os que primeiro 
povoam um braço que este rio estende [rio Branco], por 
onde, segundo informações, vai dar no rio grande [rio Es-
sequibo], em cuja embocadura, no mar do Norte [Atlân-
tico] estão os holandeses. Todas estas nações usam arco 
e flecha, muitas das quais envenenadas. Todas as terras 
deste rio são altas, de grande fertilidade e, se cultivadas, 

403 Acuña ([1641] 1994, p. 137-138).
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prometem quaisquer frutos, como os de algumas regiões 
de nossa Europa. Possuem muitas e boas campinas [sava-
nas do rio Branco], cobertas de capim apropriado para 
que nelas possam pastar inúmeras cabeças de gado. Pro-
duzem grandes árvores de boas madeiras para todo tipo 
de embarcação e edifícios, que tanto com elas quanto com 
as excelentes pedras em que é abundante este sítio podem 
ser construídos. Há em suas margens toda espécie de caça 
e, embora este rio não seja realmente tão piscoso quanto 
o das Amazonas, devido a serem suas águas muito claras, 
nos lagos formados terra adentro sempre se pode colher 
peixes a mancheias. Existem em sua foz bons lugares para 
fortalezas e muita pedra para erguê-las, com o que se po-
derá impedir a entrada do inimigo, se este quiser por suas 
águas chegar ao rio principal. Não obstante, parece-me 
que não é nesse lugar, mas sim muitas léguas adentro, no 
braço que desemboca no grande rio, como já disse, que 
se deve concentrar toda a defesa, com o que ficaria de 
todo fechada a passagem ao inimigo para todo este novo 
mundo, coisa que ele, cobiçoso, certamente há de tentar 
em qualquer ocasião.404

Cento e vinte anos depois do relato de Acuña, em 1759, no Colégio Je-
suíta de Belém, cidade já com 143 anos de existência, acabara de ser anuncia-
da pelo consulado pombalino a expulsão definitiva dos jesuítas da América 
portuguesa. Nesse ambiente barroco e majestoso da capital do estado, havia 
o inaciano José de Moraes concluído sua obra dedicada a contar a história 
da Companhia de Jesus no antigo Maranhão e Pará, desde seus princípios no 
século XVII. Em uma passagem desta crônica, o autor destacava que os ser-
tões do rio Negro, desde o início de sua “descoberta” e implantação de suas 
primeiras missões, se constituíram em uma das principais fontes de mão de 
obra para a capital e os aldeamentos coloniais. Seria o rio Negro um dos mais 
importantes provedores de escravos da Amazônia naquele período:

He admirável a fertilidade de gente que produz este rio 
[Negro] e terras vizinhas a ele; pois desde o seu princí-
pio até hoje continuaram os portugueses a tirar índios 
deste sertão; e na melhor opinião passam de vinte mil 

404 Id. ibid., p. 138-139, grifo nosso.
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almas as que deste rio e suas vizinhanças tem tirado os 
portugueses do Pará em escravos e os Missionários em 
descimentos quanto baste, com que se tem fornecido as 
nossas aldeias.405

Outro missionário jesuíta, João Daniel, expulso naquele ano do Pará 
depois de 18 anos de experiência amazônica, escreveria em 1776, no cárcere 
em Portugal, uma excepcional memória sobre o Grão-Pará dos séculos XVII 
e XVIII: Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas. Nessa obra, quando 
informa sobre os abusos e burlas que os traficantes, tanto particulares quanto 
os cabos a serviço das Tropas de Resgates, faziam para se apossar de indígenas 
supostamente “cativos de guerra”, aponta também para aquela “fertilidade 
de gente” e as consequências dessas tropas no rio Negro, até cerca de 1750:

Estes [abusos e burlas] e muitos outros tiranos insultos 
motivaram a total proibição da tropa dos resgates no 
dito ano de 1750, depois de terem saído do rio Negro 
perto de três milhões de índios escravos, como consta dos 
registros, os quais, vendidos em pública praça, se repar-
tiam pelos moradores […]. Disse que só do rio Negro 
pela tropa de resgates saíram perto de três milhões, por-
que fora estes foram inumeráveis os índios que por vio-
lência dos moradores se fizeram escravos, os quais com o 
pretexto, e pela ocasião de irem ao sertão às colheitas do 
cacau, e mais riquezas, de que abundam aqueles matos, 
iam amarrar peças, ou índios. E porquanto não podiam 
na torna viagem passar as fortalezas, sub poena de lhes 
serem confiscadas as canoas com todas as peças e carga, 
além de outras penas, umas vezes subornavam os coman-
dantes para os deixarem passar em paz, outros passavam 
furtivamente pela outra banda do rio, e de noute, sem 
serem sentidos, e sem aportarem na cidade [de Belém], os 
vendiam aos mais moradores.406

Mesmo que a indicação de três milhões de cativos por João Daniel seja 
duvidosa – não há outras fontes conhecidas que possam confirmar esse mon-
tante –, certamente a partir do final do século XVII e sobretudo depois de 

405 Moraes ([1759] 1987, p. 367).
406 Daniel ([1776] 2004, p. 314, grifo nosso).



Márcio Meira 295

1710 até 1750 os indígenas que foram levados do rio Negro como escravos, 
tanto “legais” quanto “de condição”, contavam-se na ordem das dezenas de 
milhares. Como a maior parte das tropas e do tráfico de escravos era or-
ganizada por particulares de forma clandestina, há escassa documentação a 
respeito. Mas as indicações dos dois jesuítas quanto ao rio Negro podem ser 
comprovadas pelos poucos documentos oficiais, existentes no Arquivo Públi-
co do Estado do Pará, que registram o tráfico anteriormente referido de cerca 
de 1730 a 1750.407

No documento analisado por Robin Wright, este conseguiu reconstituir 
e identificar vários etnônimos como sendo originários do rio Negro. Segundo 
o antropólogo:

Ao analisar os registros, ficou evidente que certos grupos 
foram citados com muito mais frequência do que outros. 
Estes são, em ordem de importância: os Boaupé; os Macu 
(de várias origens – o interflúvio dos rios Negro e Japurá, 
o Rio Tiquié, o Rio Uaupés e o Rio Branco); os Baniwa 
(ou Maniba, Maniva, Baniva – dos rios Içana, Uaupés e 
alto rio Negro); e os Ariquena (ou Warekena, do rio Xié, 
do rio Negro e Conorochite). Juntos, esses cinco grupos 
respondem por um quarto do número total citado acima. 
É ainda evidente que havia um significativo número de 
povos falantes de Tukano.408

No caso do Livro das canoas,409 que documenta sobretudo cativos “de 
condição”, os registros indicam uma grande presença de nativos dos rios So-
limões, Japurá e Negro, mas principalmente deste último, nas canoas que che-
gavam a Belém, fazendo referências aos Boupé, ou Boaupê, Boopé, Boapé ou 
outro etnônimo semelhante referente a um conjunto de povos do rio Uaupés, 
provavelmente articulados aos Tariana,410 Baniba, Maku, Ariquena, Baré, Ma-
nau, entre outros etnônimos como Marapitana, Vayuridaquena, provavelmen-
te relativos a grupos exogâmicos Aruak. Muitos desses cativos eram crianças 
e adolescentes, tomados e examinados no arraial da tropa no rio Negro pelo 
jesuíta Achiles Maria Avogadri, onde geralmente eram burladas as regras que 
condicionavam a escravidão. Destaco deste Livro um pequeno exemplo, de-
monstrativo do que ocorria de forma generalizada e não documentada:

407 Meira (1993a), Sommer (2005), Wright (1991).
408 Wright (2005, p. 60).
409 Meira (1993a).
410 Wright (2005).
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Aos cinco dias do mez de abril de mil settecentos e qua-
renta nesta cidade de São Luís do Maranhão, por or-
dem da Junta das Missões convocada em 4 do corrente, 
appareceo nesta Secretaria João Paulo Ferreira [prova-
velmente soldado da Tropa], o qual entre outras pessoas 
que resgatou no Certão das Amazonas, ou Rio Negro, 
foi hum rapaz já baptizado por nome Vicente de idade 
de onze anos de Nasção Poopé [Buopé], com trez sig-
naes da parte direita hum no peito, outro abaixo do ca-
chaço, e outro quase preto no ventre; mais trez da parte 
esquerda dous limitados abaixo da Cantareira, e outro 
nas costelas; o qual rapaz por ser de Nasção incógnita, 
e não haver no Arrayal da tropa [no rio Negro] Lingoa 
[tradutor] por que se podesse averiguar a causa de sua 
escravidão [causa do cativeiro indígena], como consta-
va por certidão que apresentou do Cabo da Tropa João 
da Cunha Correa, e do Padre Missionário dela Achiles 
Maria Avogadri, se determinou na referida junta, que o 
dito João Paulo Ferreira tomasse entrega do dito Rapaz 
Vicente como de condição, para que dentro de hum anno 
seja obrigado a apresentallo na mesma junta, para que 
estando já instruído na Lingoa [Lingua Geral] poria cer-
teza [?], ou igual se possa examinar a [ilegível] de sua 
escravidão ou liberdade com obrigação […]. E eu José 
Gonçalvez da Fonseca Secretario do Estado o escrevi.411

Em resumo, inicialmente os holandeses, como veremos com mais deta-
lhes adiante, através de seus aliados Caribe da costa, seguindo os caminhos 
fluviais do Essequibo e do Orinoco, forjaram um comércio com os indígenas 
do rio Negro e alto Orinoco pelo menos desde 1625, em busca de escravos 
para as lavouras do litoral, principalmente de tabaco, produto de interesse da 
Companhia das Índias. E os governadores do Maranhão e Grão-Pará, como 
também os colonos e seus aliados indígenas, pelo menos desde 1639, deram-se 
conta do papel estratégico do rio Negro para a colonização da região por três 
motivos mais destacados. O primeiro era a salubridade dele em comparação 
com o Solimões/Amazonas: em suas águas pretas não há abundância de mos-
quitos. O segundo, geopolítico, era sua ampla navegabilidade e possibilidade 
de ligação por canais e afluentes com a bacia do rio Orinoco e do Essequibo, 

411 Meira (1993a, p. 26).
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além do próprio rio Amazonas, através das ligações com o rio Japurá, que 
facilitariam o acesso de espanhóis e holandeses desde o Suriname e da Nova 
Granada. O terceiro, e mais importante, era econômico: a abundância de re-
cursos naturais e de nativos, ambos úteis para prover o comércio de mercado-
rias e de escravos entre os Principais indígenas, os colonos e missionários que, 
com a conquista lusitana, se instalavam em São Luís, Belém e nas dezenas de 
aldeamentos ao longo do rio Amazonas.412

COMÉRCIO INDÍGENA E O TRÁFICO DE ESCRAVOS
CARIBE-HOLANDÊS

No século XVII, a vasta rede de relações de indígenas conhecidos como 
Caribe na região das Guianas acionava contatos de comércio e de guerra com 
o sistema social indígena de Manoa. Este último seria formado por um mosai-
co de povos Aruak no Noroeste Amazônico, hegemonizado pela “federação” 
dos Manao, que dominava o médio rio Negro, e cujos caciques emanavam 
grande prestígio e influência em toda a região.413 Em 1662, por exemplo, o 
informe de Maurício de Heriarte afirma que na boca do rio Negro “tem um 
Principal […] que he como o Rei, por nome Tabapari. Tem debaixo de seu 
domínio muitas aldeias de diversas nações, e delas he obedecido com grande 
respeito”.414 Indicados principalmente pelas fontes jesuítas, os limites desse 
sistema social indígena alcançavam os rios Japurá, Solimões e até o Madeira, 
ao sul, como também o Orinoco ao norte.415 O padre Samuel Fritz destacava 
em seu diário, quando estava enfermo na aldeia dos Jurimaguas no rio Soli-
mões, em 1689, que

veio comerciar com os Jurimaguas, em umas dez canoas, 
uma tropa de Manaves [Manao], índios gentios. Eu, à sua 
chegada, saí pela proa de minha canoa fora do rancho 
para recebê-los; mas eles, sem quererem olhar para mim, 
passaram ao largo, à toda a pressa, em suas canoas. Man-
dei-os chamar; vieram, e muito contentes estiveram co-
migo, chamando-me em sua língua – Abbá-Abbá,416 que 

412 Dias, C. (2014), Meira (2006), Sampaio, P. (2012), Sommer (2000), Souza Junior (2009), Sweet (1974), Wright 
(1992, 2005).
413 Vidal e Zucchi (1999).
414 Heriarte ([1662] 1874, p. 44).
415 Wright (1992).
416 Segundo Rodolfo Garcia, que anotou o Diário em edição de 1912, citando Koch-Grünberg, este vocábulo com-
provaria a origem Aruak dos Manao. Eu acrescentaria o uso dos raladores de mandioca como produtos de troca, 
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significa padre, como na língua hebraica. São esses índios 
Manaves muito valentes e temidos dos gentios vizinhos, e 
fizeram frente há anos a uma tropa portuguesa.417

O jesuíta se referia às tropas portuguesas que foram seguidamente 
ao rio Negro após 1655. Fritz também informa que os Manao viviam no 
médio rio Negro na altura do seu afluente Jurubaxi, que eram muito guer-
reiros e faziam uso de flechas envenenadas, e faziam comércio frequente, 
nas cheias, usando a passagem fluvial do Jurubaxi para o Japurá e Solimões, 
com os Aisuares, Ibanomas e Jurimaguas, trazendo produtos como “lâmi-
nas de ouro, vermelhão [urucu?], raladores de Yuca [mandioca], redes de 
cachibanco [tucum?], com outros gêneros de cestinhos e macanas [bordu-
nas] que lavram curiosamente”.418

Os primeiros registros escritos pelos colonizadores indicam que, nos 
séculos XVI e XVII, mercadorias europeias começaram a circular pelo in-
terior dessa rede indígena de comércio, que fluía pelos afluentes da margem 
norte do rio Negro, via rios Essequibo, Branco e Orinoco, e chegaram ao rio 
Madeira por volta da década de 1680 pelas mãos dos comerciantes indíge-
nas do rio Negro. Como informa Betendorf, em 1699, quando se refere aos 
Irurizes do rio Madeira:

São os Irurizes mui curiosos, e lavram com singular arte 
sua as suas trombetas ou mumbis e bordões de várias 
castas, que vendem aos que vão para suas terras. Não 
fazem grande caso das ferramentas dos portugueses, por-
que lhes vem do rio Negro outras mui melhores que lhes 
trazem os índios daquelas bandas, que contratam com os 
estrangeiros [holandeses] ou bem com as nações [Caribe] 
que lhes são mais chegados.419

Estou de acordo, nesse sentido, com Antonio Porro, quando sugere, em 
seu estudo sobre o comércio indígena nas rotas do rio Negro com o Japurá e 
o rio Branco, a existência de uma ampla rede de comércio pré-colonial: 

Torna-se difícil imaginar – diz o autor – o engajamento de 
tribos tão afastadas num sistema complexo e multilateral 

cuja fabricação poderia ser uma especialidade Aruak, como o é atualmente dos Baniwa.
417 Fritz (2006, p. 78-80).
418 Id. ibid., p. 78-80.
419 Betendorf ([1699] 1990, p. 356, grifo nosso).
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de trocas comerciais […] sem admitir uma arraigada tra-
dição pré-europeia de comércio intertribal na qual teria 
vindo inserir-se, eventualmente para reforçá-la, o fluxo de 
produtos europeus.420

Os holandeses foram os primeiros a introduzir suas mercadorias nessa 
imensa rede comercial indígena do Noroeste Amazônico. Em 1613, haviam 
fundado na foz do rio Essequibo o forte de Kijkoveral. Suas primeiras inicia-
tivas buscavam o comércio com os povos indígenas do litoral, em sua maioria 
de origem Caribe, mas logo principiaram a penetração para o interior do con-
tinente através de alianças comerciais com esses indígenas. Estes, por sua vez, 
“negociavam” com outros povos, de filiação linguística Aruak, que habitavam 
os rios Negro e Orinoco. A estratégia holandesa priorizava mais o comércio 
de bens manufaturados em troca de escravos que pudessem trabalhar em suas 
lavouras no litoral, e não a ocupação e fixação colonial no interior. Ou seja, 
este comércio incluiu o fornecimento, pelos indígenas, de produtos naturais e 
sobretudo cativos de guerra como pagamento por machados, facões, miçan-
gas e outros objetos a eles adiantados pelos holandeses. Estes cativos eram 
oriundos do Noroeste Amazônico, apanhados à força ou fornecidos pelos 
Principais indígenas dessa região aos Caribe, que por sua vez os levavam para 
a Companhia Holandeza das Indias Ocidentais, criada em 1621.421

Como afirma Simone Dreyfus, entre os anos de 1613, quando foi insta-
lado o forte holandês, e 1796, ano da assinatura do tratado com os ingleses, 
após o qual estes passam a controlar a região, os holandeses dominaram a 
maior parte da costa norte da América do Sul, estabelecendo “um sistema 
complexo de alianças, fundado na guerra e no comércio entre os diferentes 
grupos indígenas, e entre alguns deles e cada uma das potências europeias, 
tendo a presença holandesa, nesse teatro de operações, uma importância pre-
ponderante e singular”.422

Para David Sweet, o comércio de mercadorias holandesas que chegava 
ao Noroeste Amazônico através dos intermediários Caribe teria começado 
bem antes da chegada dos portugueses ao rio Negro, embora não haja fontes 
históricas e arqueológicas mais substanciais sobre o tema. A hipótese de Sweet 
leva em conta a menção, citada acima, a esse comércio feita por Acuña em 
1639: “São, porém, os Guaranaquazanas os que primeiro povoam um braço 
[rio Branco] que este rio [Negro] estende, por onde, segundo informações, 
vai dar no rio grande [rio Essequibo], em cuja embocadura, no mar do Norte 

420 Porro (1995, p. 131).
421 Sweet (1974), Whitehead (1988).
422 Dreyfus (1993, p. 22-23).
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[Atlântico] estão os holandeses”.423 Para aquele autor, o comércio dos Caribe 
com os holandeses teria perdurado por um longo período, havendo duas rotas 
do tráfico, uma pelo rio Orinoco e outra pelo rio Essequibo.

No caso da rota pelo rio Orinoco, ela só foi neutralizada pelos espa-
nhóis a partir de meados do século XVIII, quando o Comissário José Solano, 
enviado para as tarefas demarcatórias pós-tratado de 1750, conseguiu estan-
car o poderio dos Caribe no baixo Orinoco e estabelecer uma forte aliança 
política e comercial com os dois principais grupos indígenas que, depois da 
guerra portuguesa contra os Manao no médio rio Negro, dominavam o co-
mércio de escravos no alto Orinoco/rio Negro: os Guaipunavis e os Manetivi-
tanas, estes últimos reforçados com contingentes de Manao que sobreviveram 
à guerra, provenientes do médio rio Negro.424 Já a rota do Essequibo teria se 
prolongado até o final do século XVIII, através da qual se passava facilmente 
para o rio Branco e Negro pelos rios Rupununi e Tacutu.425

Para Sweet, as evidências do antigo uso do Essequibo como rota co-
mercial estariam presentes nos relatos de um assistente do explorador Walter 
Raleigh, o capitão Lawrence Keynis. Tais relatos, oriundos das viagens pelo 
interior da Guiana holandesa em 1590, seriam uma das fontes do lendário 
El Dorado. Keynis teria obtido informações dos indígenas do Essequibo so-
bre o tempo de viagem, cerca de 20 dias, da foz até à região das savanas do 
Rupununi. Segundo Sweet, o administrador do posto comercial holandês de 
Kijkoveral já havia trabalhado com os espanhóis no rio Orinoco, e era casa-
do com uma mulher Caribe. Durante cerca de 50 anos, esse administrador 
liderava de 20 a 30 comerciantes que subiam regularmente o rio Essequibo 
para trocar manufaturados por tabaco, urucu e bálsamo, além do comércio 
autônomo em troca de cativos. A demanda por escravos, como já dito, crescia 
devido à implantação de um sistema de plantation na costa, sendo a mão 
de obra indígena mais barata que a importação de africanos. Esse comércio 
caribe-holandês de escravos indígenas teria se iniciado por volta de 1625 e 
atingido seu auge nos anos finais do século XVII.426

O modus operandi desse comércio foi descrito pelo jesuíta espanhol José 
Gumilla, em sua obra El Orinoco ilustrado. Ele o fez no contexto de uma refe-
rência às guerras tradicionais indígenas que encontrou nesse rio, sobre as quais 
dedicou um capítulo acerca de seus motivos, resumidos da seguinte forma:

423 Acuña ([1641] 1994, p. 138-139).
424 Losada (1990).
425 Sweet (1974).
426 Id. ibid.
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A razão, e causa principal das guerras mútuas desses gen-
tios, é o interesse de capturar mulheres e crianças, e quase 
nenhum uso do saque e do butim. A antiga finalidade de 
cativar era para ter as cativas como isca à sua depravação 
e na turba criados para lhes servirem.427

Ao destacar que o motivo das guerras “antiguas” era capturar mulheres 
e crianças para fins distintos ao comércio de escravos, Gumilla condena as 
práticas guerreiras dos indígenas, defendendo a catequese desses povos “bár-
baros” como meio para promover a “paz do evangelho”, cuja difícil tarefa ca-
beria aos missionários. Em seguida, porém, ao afirmar que o comércio holan-
dês dificultava a ação dos religiosos, devido às incursões dos Caribe no alto 
Orinoco, descreve este escambo, feito a crédito, conectando-o com as guerras 
indígenas tradicionais e arrolando as mudanças que ocorrem a partir da sua 
chegada, no sentido de transformar os cativos em escravos para os holandeses 
e “moedas de troca” para a obtenção, pelos Aruak, de mercadorias europeias:

Mas depois que os holandeses se estabeleceram naquela 
Costa [do Suriname], a finalidade da guerra [indígena] 
foi modificada para a mercadoria, e o interesse resultante 
dela; porque os holandeses, os judeus de Surinama, e outra 
multidão de pessoas, que compram dos Caribes todos os 
prisioneiros que trazem (e até mesmo pagam antecipada-
mente, instigando com isso que se multipliquem os males). 
Sobem [os rios] os guerreiros Caribe, e entre as nações 
amigas que a eles se sujeitam o quanto podem, compram, 
ao preço de dois machados, dois facões, algumas facas e 
algumas contas para cada cativo, todos os [cativos] que 
foram capazes de juntar tais Nações amigas, com suas 
guerras tão bárbaras e injustas.428

Gumilla também faz referência a uma interessante viagem ao alto Ori-
noco feita em 1728 em busca do El Dorado, relatada pelo padre José Cabarte. 
Esta expedição chegara à boca do rio Guaviare, de onde decidiu-se remontá-
-lo. Ao cabo de muitos dias de viagem, seus membros se encontraram com:

427 Gumilla (1741, p. 355).
428 Id. ibid., p. 356, grifo nosso.
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Um grupo de guerreiros Caribe, que estavam fazendo a 
feira [Comércio] entre estas nações, destituídas de fer-
ramentas, e tão desprovidas do amor natural a seus fi-
lhos, que em troca de um machado, um facão, e quatro 
pacotes de miçangas, dão àqueles bárbaros um filho, ou 
uma filha aos Caribes, valendo mais para eles a conquis-
ta daquelas miçangas. […] Depois de terem recolhido 
todas as peças [cativos] que possam adquirir naquelas 
remotíssimas Nações, cuja distancia da costa chega a 
seiscentas léguas, deixam em poder dos Caciques a fer-
ramenta e miçangas, que sobrarem, para que sigam com-
prando até a sua volta, que é no próximo ano, e para 
evitar qualquer engano, deixam dois, ou três caribes em 
cada uma dessas nações que conservam as mercadorias, 
que eles chamam de resgates: melhor seria chamá-las ca-
tiveiros, pois com elas tiram a liberdade de tantos ino-
centes. […] Uma vez terminadas as coisas, eles seguem 
rio abaixo até chegarem à Costa, onde está a maioria de 
seus povos; e depois que descansam, eles passam para 
as Colônias Holandesas, alguns para pagar, e para re-
ceber novamente fiado para a jornada seguinte, outros 
para vender; mas estes são poucos, porque os holandeses 
e judeus lhes dão tantos resgates, que quase todos os 
Caribes estão seriamente endividados, por mais escra-
vos que roubem e comprem […] porque o pagamento, 
valor ou resgate que dão os holandeses ao Caribe por 
um escravo que chamam Itoto, é uma caixa com chave 
com dez machados, dez facões, dez facas, dez maços de 
contas, um pedaço de platilla para Guayuco, um espelho 
para seu uso na pintura de rosto, e umas tesouras para 
acertar seu cabelo: tudo isso vai para a caixa, e por fora 
é entregue uma espingarda, pólvora e balas, um garrafa 
de cachaça, e outras ninharias, como agulhas, alfinetes, 
anzóis, etc. Este é o pagamento por um escravo quan-
do eles o vendem; mas quando os caribes o compram, 
eles só oferecem em troca, nas distantes nações, um 
machado, um facão e uma bagatela a mais; e nas mais 
próximas um pouco mais: de onde o excesso de seus 
lucros é visto nos escravos que compram, e maior será 
a contagem daqueles que roubam, que é a maior parte; 
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e, no entanto, como eu disse, a maioria dos caribes está 
sempre em dívida; tanto que os mesmos holandeses, e 
judeus do Surinama, os obrigam a entrar em campo para 
pagá-la.429

Este outro testemunho demonstra como o cativo indígena foi transfor-
mado em mercadoria pelo escambo a crédito promovido pelo capital mercan-
til holandês. Observa-se claramente: o comerciante batavo adiantava as mer-
cadorias aos mercadores Caribe, que ficavam com uma dívida a ser paga com 
escravos ou especiarias; os Caribe, por sua vez, adiantavam as mercadorias 
aos seus aliados (e também comerciantes) indígenas no interior em pagamen-
to pelos cativos e drogas, que depois lhes eram entregues, e, na sequência, pas-
sados aos holandeses. Como a demanda por escravos não parava de crescer, 
pela ampliação das lavouras e também em função das mortes decorrentes das 
epidemias, os Caribe tinham que atacar os comerciantes do interior quando 
não dispunham de “peças” suficientes, ou fomentar as guerras indígenas, para 
obterem cada vez mais cativos. Ou seja, constituiu-se então uma cadeia de es-
cambo a crédito que seria reproduzida, e ampliada, pelas Tropas de Resgates 
portuguesas no Noroeste Amazônico a partir de 1640, e que persistiria nas 
décadas seguintes, causando, até aproximadamente 1750, a maior catástrofe 
demográfica entre os povos indígenas dessa região.

AS TROPAS DE RESGATES

Como já anotado, com o início do processo colonial no Grão-Pará, cos-
tumavam os portugueses classificar os indígenas em duas amplas categorias: 
os chamados “domésticos” ou “cristãos”, que viviam junto aos colonos nas 
povoações e aldeamentos missionários; e os que viviam nos distantes rios e 
florestas, nos “sertões”, denominados por isso mesmo “do mato” ou “bár-
baros”, em função de suas práticas culturais assim consideradas pelos euro-
peus, principalmente o canibalismo ritual. Embora separados e distanciados 
geograficamente, “domésticos” e “bárbaros” mantinham contatos entre si e 
circulavam pelo vasto território. Essas duas categorias se explicavam como os 
dois “polos” de um regime cuja economia e sociedade sobreviviam às custas 
do trabalho compulsório indígena.

Os lusitanos, ao contrário dos holandeses, pretendiam penetrar e ocupar 
o território. Em termos geográficos, as conexões entre os povoados coloniais 

429 Id. ibid., p. 359-361, grifo nosso.
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e os sertões eram feitas em longas viagens pelos rios e igarapés, utilizando 
centenas de canoas carregadas de mantimentos e de pessoas. A maioria des-
sas equipagens, organizadas pelo estado ou por particulares, como já referi-
do anteriormente, era denominada Tropas de Resgates, ou de Guerra. Entre 
1640 e 1755, essas tropas vão desempenhar um papel crucial no comércio a 
crédito de escravos e drogas no Noroeste Amazônico, como demonstrarei em 
seguida.430 Apresento inicialmente duas narrativas do século XVII, uma de 
Antonio Vieira e outra de Cristóval de Acuña, que descrevem essas categorias 
de indígenas, respectivamente “domésticos” e “dos matos”, no contexto de 
duas famosas tropas, entre as centenas organizadas ao longo dos primeiros 
100 anos do processo colonial no Grão-Pará.

Corria o ano de 1654. Recém-chegado a Belém, Antonio Vieira aden-
trava o rio Tocantins acompanhando uma tropa que buscava “descer” cativos 
indígenas. Ao regressar, escreveu carta ao Rei sobre sua primeira experiência 
nos rios amazônicos. Nessa missiva discorreu sobre o papel dos indígenas 
“domésticos” nessas expedições de comerciantes de escravos e especiarias que 
iam aos sertões da Amazônia desde o início da colonização portuguesa:

Aqui será bem que se note que os índios [“domesticados”] 
são os que fazem as canoas, as toldam, as calafetam, os 
que as velejam, os que as remam, e muitas vezes, como 
veremos, os que as levam às costas, e os que, cansados 
de remar as noites e os dias inteiros, vão buscar o que 
hão de comer eles e os portugueses (que é sempre o mais 
e melhor); os que lhes fazem as casas, e, se se há de mar-
char por terra, os que lhes levam as cargas e ainda as ar-
mas às costas. Tudo isto fazem os tristes índios, sem paga 
alguma mais que o chamarem-lhes cães, e outros nomes 
muito mais afrontosos; e o melhor galardão que podem 
tirar destas jornadas os miseráveis é acharem (o que pou-
cas vezes acontece) um cabo que os não trate tão mal. 
Jornada tem havido em que, dos índios que partiram, não 
voltaram a metade, porque o puro trabalho e mau trato 
os mataram.431

Vê-se pelo texto de Vieira o quanto os colonos, principalmente de Be-
lém e São Luís, dependiam totalmente dos indígenas para sobreviverem e, 

430 Dias, C. (2014), Roller (2014), Sommer (2005), Sweet (1974).
431 Vieira ([1654] 1997, p. 171).
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consequentemente pela mortandade abundante, como necessitavam buscá-
-los continuamente nos sertões para serem “domesticados”. E o rio Negro já 
despontava como fonte inesgotável de “cativos”.

Quase 20 anos antes de Vieira, em 1639, na volta da longa viagem a 
Quito, houve por parte dos membros da tropa de Pedro Teixeira uma tentati-
va de navegar rio Negro acima, porque “a pobreza os obrigava a buscar algum 
remédio para sua situação”, ou seja, escravos para venda posterior em Belém 
e São Luís. Assim alude a este fato o escrivão da tropa, Cristóval de Acuña:

E as notícias acerca dos muitos escravos [cativos] que 
possuíam os nativos no interior deste rio Negro lhes ofe-
reciam ocasião mais propícia às suas argumentações, a 
qual [sic] não deveriam deixar passar sem aproveitá-la. 
Assim, queriam que lhes fosse dada a ordem para seguir 
esse caminho, pois com os muitos escravos que deste rio 
levassem, já que outra coisa não levavam, seriam bem 
recebidos na volta pelos habitantes do Pará.432

Os padres Acuña e Artieda argumentaram com Pedro Teixeira contra-
riamente à incursão de resgates, alegando não somente as dificuldades de 
tempo para chegar ao destino final. Eles sobretudo elucidam sobre a situação 
dos povos indígenas “bárbaros” do rio Negro naquele momento inicial de 
contato com os portugueses. Diz Acuña:

Ademais disso [a demora], os índios deste rio Negro, 
onde se pretende entrar, são, segundo a opinião de to-
dos, gente muito belicosa e armada de arco e flechas 
envenenadas, com o que poderiam causar-nos muitos 
danos. […] Aqui acrescentamos, quanto aos escravos 
que se pretende capturar, que é muito difícil fazê-lo com 
boa consciência (excetuados os que fossem necessários 
como intérpretes), porque esta terra é recém-descoberta, 
e mesmo já havendo cédulas de Sua Majestade (como 
dizem) para fazer escravos, elas só se aplicariam à cir-
cunscrição vizinha do Pará e Maranhão, e com as de-
mais condições exigidas, pois não se sabe a que jurisdi-
ção pertencem os índios desse rio.433

432 Acuña ([1641] 1994, p. 140, grifo nosso).
433 Id. ibid., p. 144.
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Como se depreende do relato de Acuña, tanto Pedro Teixeira quanto 
seus comandados interessados em praticar os resgates aferiram a importância 
geoestratégica do rio Negro para a ocupação colonial lusa dos sertões do 
Grão-Pará, inclusive pela necessidade de defesa contra os espanhóis e ho-
landeses434 com quem os indígenas do interior comercializavam, e a grande 
possibilidade de obter com os Principais um trato ativo em busca de cativos. 
O registro também enfatiza que os indígenas manteriam entre si contínuas 
guerras, o que revelaria a intensidade do já vigente comércio caribe-holandês 
vindo do Orinoco e Essequibo, que provocaria a maior intensidade dos con-
flitos no interior do sistema indígena.

Mas voltemos à expedição de Pedro Teixeira. Certamente a repercussão 
em Belém e São Luís das notícias dessa frustrada expedição ao baixo rio Ne-
gro só estimulou entre os governantes e os colonos a organização de novas 
tropas de resgates destinadas àquele rio, as quais só não ocorreram imediata-
mente devido às contendas com os holandeses em São Luís, a partir de 1641. 
Mas, em 1649, o governador instruiu a formação de uma expedição aos “rios 
Agurico ou do Ouro”, nomeando o Capitão-Mor Bartholomeu Barreiros de 
Athaíde para liderá-la, acompanhado do carmelita Frei José de Santa Teresa 
Ribeiro. Tal empreitada teria sido realizada por pressão dos moradores de 
São Luís, “em cujo ânimo a viagem de Pedro Teixeira a Quito havia implan-
tado a cobiça de minas”. Diz Baena:

O actual [governador] tendo mais vacações da provi-
dência política que os seus predecessores para satisfazer 
esta pertinácia realizou o projeto não por esperar gran-
des resultas dele, mas por aprazer aos cobiçosos, a quem 
não poude persuadir dos perigos e damnos das minas, 
sobretudo do estrago que ellas devem causar à população 
Indiana já consumida em tão poucos anos só com o leve 
trabalho rural.435

O governador, porém, cético quanto à busca do El Dorado, determinou 
a Athaíde e ao missionário que fizessem descimentos de indígenas, provavel-
mente do baixo rio Negro e do Solimões. Assim registrou Berredo:

434 Convém lembrar que vivíamos então os últimos anos da União Ibérica (1580-1640), quando as duas Coroas, de 
Portugal e de Castela, embora inimigas comuns dos holandeses, que ocuparam Pernambuco e invadiram São Luís 
em 1641, já viviam o “clima” das chamadas guerras da restauração, que levaram à independência de Portugal em 
relação à Espanha.
435 Baena ([1838] 1969, p. 63, grifo nosso).
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Porém Luiz de Magalhães, que já parece, que conside-
rava mais seguros thesouros para os interesses daquelle 
Estado no descimento de Tapuyas para o serviço dele, 
encarregando a expedição a Bartholomeu Barreiros, lhe 
deu também expressa ordem, para que fizesse todos os 
resgates, que lhe fossem possíveis.436

As tropas saíam de Belém e de São Luís em número crescente, aden-
trando cada vez mais na imensa bacia amazônica, indo com mercadorias 
e voltando com drogas do sertão, mas, sobretudo, com escravos. Especifi-
camente no rio Negro, a partir de 1640 até cerca de 1720, não havia uma 
presença colonial fixa para além do baixo curso do rio, onde o tráfico de 
escravos ocorria pela via do comércio com os Manao, que liderariam, no 
interior do sistema social indígena, as relações de escambo tanto com outros 
povos indígenas como com a rota caribe-holandesa e as tropas portugue-
sas.437 Um relato jesuíta publicado em 1738 descreve as circunstâncias dos 
conflitos no Noroeste Amazônico nos anos iniciais do século XVIII, tanto no 
interior do mundo indígena como no confronto com as forças do colonialis-
mo holandês e português:

Como esteve, e ainda está em grande medida, povoado [o 
rio Negro] por infiéis mais que qualquer outro, e [que] os 
portugueses têm andado por ele muito com suas tropas 
de resgate desde seu primeiro descobrimento; e como no 
início não encontraram resistência, sacaram muitíssimos 
escravos para o Pará das nações mais próximas ao Ma-
rañon [baixo rio Negro] […]. Não têm conseguido [os 
portugueses], no entanto, adiantar muito para montante 
suas conquistas, por terem se encontrado com algumas 
nações de muito valor que lhes têm feito resistência in-
clusive com armas de fogo, que compram dos holandeses 
em troca de escravos. Um português que andou alguns 
anos com a tropa por aquele rio relatou-me que por qua-
tro anos contínuos muito lhes havia dado trabalho um 
Principal da nação dos Manaos, chamado Aiuricaba, 
que vivia vinte dias de navegação rio acima […]. Outro 
principal da mesma nação, seu inimigo capital, chamado 

436 Berredo ([1718] 1849, p. 399).
437 Sweet (1974).
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Caba, vendo que não podia fazer-lhe frente, implorou a 
ajuda dos portugueses, os quais, depois de inúmeras es-
caramuças, prenderam por fim o tal Aiuricaba […]. Um 
engenhoso português, natural do Brasil, disse-me que dos 
Tapuias (assim chamam os infiéis) que haviam descido 
esses anos [do rio Negro], se poderia formar no mínimo 
trinta numerosas aldeias.438

Tais informações também confirmam que as primeiras tropas de resga-
tes portuguesas chegaram ao rio Negro logo após a viagem de Pedro Teixeira. 
Ou seja, os resgates de escravos já ocorriam no baixo rio Negro desde pelo 
menos 1640, antes da regulamentação das tropas pela legislação de 1655 
e seguinte, toda ela permitindo, com variações e sob algumas condições, a 
tomada de escravos indígenas. Tais leis foram fruto de debates e disputas 
sobre o modus operandi da escravatura entre os colonos particulares e os 
jesuítas, estes liderados pelo padre Antônio Vieira. Os inacianos venceram a 
controvérsia jurídica em favor dos descimentos e escravidão sob certas con-
dições. Nesse contexto de ambiguidades e fragilidades das restrições legais, a 
maioria dos “resgates” ocorria de forma clandestina, sem que tenham ficado 
registrados em documentos oficiais.439

No período entre 1657 e os anos 1690, o baixo rio Negro foi missio-
nado pelos jesuítas, um indicador de como este rio assumiu rapidamente o 
papel de importante fornecedor de mão de obra escrava para o Pará, visto que 
a Companhia desde então passou a mandar seus missionários para acompa-
nharem as tropas. Segundo Antônio Vieira,440 a primeira incursão “legal” de 
captura de escravos aconteceu em 1657, comandada por Vital Maciel Paren-
te, trazendo do rio Negro ao Pará 600 “peças”. Segundo José de Moraes,441 
a expedição seguinte ao Negro ocorreu em 1658. Esta segunda expedição, 
que “ia aos resgates dos escravos”, permaneceria por lá 17 meses, quando, 
dez meses depois “se levantou um contágio do qual todos adoeceram mor-
talmente”. Francisco Gonçalves foi o missionário jesuíta que acompanhou a 
expedição, como determinava a lei. Segundo ele, os indígenas do rio Negro 
eram de muitas “nações” diferentes e faziam muitas guerras entre si. Para se 
ter uma ideia das guerras indígenas que então ocorriam no rio Negro, nessa 
expedição este missionário jesuíta teria interferido num conflito, assim regis-
trado por Betendorf no final do século XVII:

438 Maroni ([1738] 1988, p. 132-133, tradução livre, grifo nosso).
439 Sweet (1974).
440 Betendorf ([1699] 1990), Leite (1947).
441 Moraes ([1759] 1987).
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Porque por aquele tempo [1657-58] em que se ocupava [o 
missionário] com aqueles exercícios de caridade, morreu 
um dos maiores Principais que tinha aquele rio, imagi-
nando seus vassalos que outra nação poderosa, também 
do rio Negro, lhe teria dado veneno; sem mais razão nem 
justiça que esta imaginação fingida e inimizade antiga, se 
partiam em setenta canoas pelo rio a riba, com tenção de 
destruir os seus contrários, os quais também se tinham 
posto em armas, armando suas ciladas para o conflito em 
que todos haviam de acabar.442

Este relato é verossímil, considerando as fontes coloniais e indígenas 
sobre as guerras tradicionais, como já visto pelo testemunho de José Gumilla. 
Entre os Makuna do rio Piraparaná, por exemplo, há histórias orais que se 
referem às guerras e ao comércio nos tempos da chegada das primeiras mer-
cadorias europeias àquela região, provavelmente a partir de 1728, que eram 
levadas pelos Barea gawa, provavelmente um grupo Aruak (Manao, Baré ou 
Baniwa) que fazia comércio de escravos com os portugueses. Em pesquisas 
recentes com este povo da família Tukano, o antropólogo Luis Cayón recupe-
rou testemunhos de que

os Barea gawa foram várias vezes ao Apapóris e ao Pi-
raparaná. Chegavam em grandes batelões carregados 
de mercadorias, em especial espingardas, espelhos, ma-
chados e facões. Eram muito fortes, usavam crânios 
como instrumentos, capturavam as pessoas com malhas 
e trancavam-nas em um curral que ficava em um lugar 
do Apapóris chamado Güsogü (morro de jacaré-tinga). 
Uma vez, os Barea gawa chegaram a uma maloca Ide 
masã [Gente de Água] onde estavam um velho com sua 
neta. Durante o ataque, o velho matou vários Barea, mas 
não conseguiu se salvar. Porém, antes de morrer, o velho 
envenenou xamanicamente sua própria carne e, quando 
os Barea o comeram, vomitaram e morreram. Por essa 
razão, os Barea gawa não atacaram aos Ide masã; de 
fato, pediram colaboração para alguns homens fortes 
do grupo, assim como de outros grupos da região, para 
trabalharem com eles, iniciando-os no canibalismo após 

442 Betendorf ([1699] 1990, p. 132-134).
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levar inúmeras mordidas de formigas e vespas na cabeça, 
pulsos, mãos, tornozelos e pés. No Piraparaná, os Barea 
gawa atacaram aos Emoa (Gente de Formiga de Fogo), 
Heañara (Gente de Lenha) e Ümüa masã (Gente de Dia), 
todos afins dos Ide masã. Como os Emoa eram pajés po-
derosíssimos, eles abriram a maloca dos rümüa (certo 
tipo de seres do mato, próximos dos curupiras) para se 
vingar dos Barea gawa. Um dia, os Barea acharam uma 
maloca em Guari söa (Remanso de guerra) e escutaram 
vozes e risos. Quando foram capturar as pessoas, não 
perceberam que os rümüa os estavam esperando. Assim 
a maioria foi morta por aqueles seres e os Barea gawa 
nunca voltaram.443

Essa narrativa evoca violência e morte nas respostas contra os comer-
ciantes de escravos dentro do sistema indígena, mas naquela época os óbitos 
de nativos que exacerbariam as vinganças xamânicas deveriam também ser 
causados pela rápida transmissão de doenças como a varíola e o sarampo, 
em consequência dos primeiros contatos com as tropas de resgates, oriundas 
do Pará e Maranhão, onde foram registradas então várias epidemias.444 Em 
1662, por exemplo, com a chegada do governador Ruy Vaz de Siqueira

vieram as bexigas á Capitania do Maranhão e de lá passa-
ram às mais; começaram em Pará [Belém] em casa de Cla-
ra de Souza, mulher das ilhas [Açores], e lhe mataram seu 
filho; de lá, como eram bexigas contagiosas, se foram es-
palhando pela cidade e Capitanias, com tanto estrago dos 
índios que acabou a maior parte deles morrendo também 
alguns filhos da terra que tinham alguma mistura. […] Na 
retirada [da tropa de resgates aos Aruaquizes do rio Uru-
bu] lhes deu um mal de sarampo, de que morreu muita 
gente e ao fim deu também em pobres índios de várias 
aldeias e logo se espalhou o mal por todas as Capitanias, 
isto ainda antes de se acabar a peste das bexigas.445

A diminuição da população indígena “domesticada” em Belém e São 
Luís, inclusive devido às epidemias, continuava a empurrar aos sertões mais 

443 Cayón (2009, p. 43).
444 Buchillet (2002).
445 Betendorf ([1699] 1990, p. 212-213).



Márcio Meira 311

tropas de resgates. Em 1672, uma comandada pelo Cabo Manoel Coelho, 
de São Luís, vai ao rio Negro e ao Solimões, de onde trazem “novecentas 
cabeças, sem entrarem em tal número os que tinham os soldados para si”.446 
Novamente em 1688, o cabo André Pinheiro e o jesuíta João Maria Gorsony 
organizaram uma tropa, que “partiu […] para os rios Urubu e Negro, e além 
de fazer muita escravaria descobriu duas minas de ouro e prata, uma no rio 
Urubu, outra no Jatumã”.447 Em 1691, o próprio padre Betendorf organizou 
tropa cujo cabo era João de Moraes Lobo e o missionário Frei Theodoro da 
Veiga, para montarem arraial no rio Urubu e de lá mandarem “bandeiras” 
para os rios Madeira e Negro. Foi nessa ocasião que Betendorf engajou o 
padre Gorsony, que se encontrava na aldeia dos Abacaxis, a ir ao rio Negro 

para ver se lá descobria melhor fortuna, e quando não, 
tratar do que eu lhe tinha muito particularmente enco-
mendado, que era descer gentio sobre o rio das Amazonas 
e formar a aldeia de Matary para uma residência e outra 
sobre o rio Negro, sobre alguma paragem acomodada, 
não muito distante da casa forte, para outra residência 
nova.448

Em 1692, o Governador Antonio Coelho de Carvalho manda uma tropa 
de guerra contra os Maraguases e outros povos “por terem atacado os portu-
gueses”. Embora contrário a tal iniciativa, Betendorf solicitou ao Capitão-Mor 
Hilário de Azevedo, que organizava a tropa, que levasse com ele os dois mis-
sionários para as novas missões, uma delas no rio Negro. Foi para lá o jesuíta 
João Justo Lucas, “para a [primeira] residência do rio Negro, 20 jornadas dos 
últimos fins deste estado. Gastou o Capitão-Mor liberalmente no aviamento 
destes dois missionários, assim pelo afeto que tinha à Companhia, como pelos 
serviços que desta ação pretendia tirar para seus estabelecimentos”,449 ou seja, 
os resgates de cativos.

No final do século XVII, com a lei de repartição das Missões, o rio 
Negro passa a ser região missionada pela Ordem dos Carmelitas, ficando os 
jesuítas apenas no acompanhamento das tropas de resgates, que continuaram 
a penetrar cada vez mais a montante. Em 1724, de acordo com os registros da 
ordem carmelitana, havia no rio Negro quatro missões: “uma na aldeia dos 
Tarumãs, outra na aldeia dos Sarubapenses; duas mais em outras duas aldeias 

446 Id. ibid., p. 272-274.
447 Id. ibid., p. 415-416.
448 Id. ibid., p. 524-525, grifo nosso.
449 Id. ibid., p. 538-541.
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da mesma Nação”.450 Em 1732, o carmelita Frei José da Madalena teria trans-
ferido a missão dos Tarumãs para a foz do igarapé Agarape, mais a montante, 
que depois se tornaria o Lugar de Airão. Acima dela fincou o aldeamento da 
Pedreira, e mais ainda o de Bararoá, depois denominado Tomar. Nota-se, a 
partir de então, o movimento das missões carmelitanas em direção ao médio e 
alto rio Negro, na medida em que auxiliavam nas conexões e alianças com os 
Manao e respaldavam a abertura do rio às tropas de resgate. Nas décadas se-
guintes, os carmelitas chegariam a fundar cerca de 33 missões no rio Negro.451

Nesse sentido, o que os colonos do Maranhão e Pará mais almejavam 
era resgatar os “cativos” que vinham sendo destinados aos holandeses e rom-
per esse comércio indígena pelos rios Orinoco e Branco/Essequibo. Os Manao, 
cujo interesse seria continuar a comerciar nos dois lados da fronteira colonial, 
impediam os portugueses de chegar ao médio e alto rio Negro, exercendo um 
papel de “sociedade-tampão”, fechando esses territórios ao avanço dos lusos. 
Para atingir tal objetivo, estes precisariam estabelecer alianças com os co-
merciantes Manao. Era o que vinha acontecendo ao longo de toda a segunda 
metade do século XVII até os anos 1720, estabelecendo as tropas, com auxílio 
dos jesuítas e carmelitas, vínculos de comércio com esse povo e seus aliados.

Convém lembrar aqui que Mariuá, aldeia Manao que deu origem ao 
Arraial da tropa de resgates e depois à cidade de Barcelos, teria sido “funda-
da” por um carmelita a pedido de seu principal chamado Comandry, o qual 
teria levado o missionário para sua casa e “tão bem se deram um com o outro 
que o missionário ali fixou a sua residência, convertendo o mesmo Comandry 
e sua mãe, que não só se tornaram sinceros conversos, mas até zelosos pela 
conversão dos outros…”.452 Tampouco a elite político-administrativa da Co-
lônia em Belém e São Luís podia intervir diretamente no distante Noroeste 
Amazônico. Naquelas décadas, como diria anos depois o Ouvidor Sampaio, 
“os sertões estavam abertos”. Parecia que a “paz” e o comércio de escravos 
estariam selados entre missionários e comerciantes lusos e manao.

Em 1723 e 1725, entretanto, vários líderes indígenas Manao e Mayapena, 
no médio e alto rio Negro, resistiram em comerciar com duas tropas que esta-
vam nas cachoeiras do rio Negro, comandadas respectivamente por Manoel de 
Braga e João Paes do Amaral, matando um indígena aliado dos lusos, de nome 
Carunamã. Entre os Manao constavam os caciques Jarau, Beijâri, Jariapû, Dau-
garû, Biary e Janapû, e os Mayapena se chamavam Caramery, Majury, Aguaru, 
Manatuba, Gaau, Mandary, Cany, Juabay, Canacury, Daá. Quem estaria por 
trás desses “insultos” seria o líder Ajuricaba, genro de um desses Principais 

450 Prat (1941, p. 34).
451 Prat (1941), Santin [199-?].
452 Southey (apud Prat, 1941, p. 45).
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seus aliados, provavelmente “chefes” de grupos exogâmicos Aruak do médio e 
alto Negro. No ano seguinte, em 1726, os Manao resolveram atacar algumas 
aldeias dos Carijaís e dos Caburis no baixo Negro, como também a aldeia de 
São João Batista de Jaguapery, de onde levaram escravos.453

Todos os fatos mencionados anteriormente, que culminariam no mes-
mo ano de 1726 com a declaração de “guerra justa” do Governador João da 
Maya da Gama contra os Manao e Mayapena, demonstram tanto as disputas 
internas ao mundo indígena pelas mercadorias d’além-mar quanto a com-
petição pelo domínio das duas rotas comerciais europeias. No polo oposto, 
os colonizadores, principalmente os comerciantes lusitanos desejosos de se 
fixar no território, competiam entre si pelo comércio de escravos no Noroeste 
Amazônico. Como destacou o próprio Maya da Gama em seu Regimento de 
1726, a guerra aos Manao deveria ser suficientemente dura para

que se execute o castigo em todos os ditos Principais e seus 
vassalos, sem escaparem para que de uma vez fique desem-
pedida a entrada do rio e passagem das cachoeiras, e aber-
ta a porta para a pregação do santo Evangelho, e para os 
Ministros de Deos, entrarem a reduzir ao grêmio da Igreja, 
e obediência de Sua Majestade que Deus guarde muitas 
mil Almas, e resgatarem muita quantidade de escravos.454

O pós-guerra foi marcado pela rendição dos Manao e seus aliados aos 
portugueses, a maioria de suas populações sendo incorporada às povoações 
coloniais como aldeados e auxiliares no comércio. La Condamine, o primeiro 
cientista europeu a viajar pela Amazônia, testemunhou esse contexto do bai-
xo rio Negro em 1744, destacando que os portugueses lá faziam “um grande 
comércio de escravos”. Disse mais o cientista francês:

Há continuamente um destacamento da guarnição do 
Pará acampado nas bordas [do rio Negro], para impor 
respeito às nações indígenas que as habitam e favorecer 
o comércio de escravos nos limites prescritos pelas leis de 
Portugal. Ano a ano, esse acampamento volante, ao qual 
se dá o nome de “tropa de resgate”, penetra mais adiante 
nas terras […]. Hoje [1744], há muitos deles [Manao] 
fixados nos povoados e missões das bordas do rio Negro. 

453 Pará (1726, códice 907).
454 Idem, códice 907, grifo nosso.
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Alguns ainda fazem incursões nas terras de nações selva-
gens, e os portugueses servem-se deles para o comércio 
de escravos. Dois desses índios manaus haviam penetra-
do até o Orinoco, levando e vendendo aos portugueses a 
índia cristã de quem falei [da nação Cauriacani, da aldeia 
missionária de Santa Maria de Bararuma].455

Em resumo, derrotados os Manao, entre 1730 e 1755 o rio Negro tor-
nou-se o principal entreposto de comércio de escravos nos sertões do Grão-Pa-
rá. Nas palavras de João Daniel, “o arraial era ordinariamente no rio Negro, 
porque nele mais que nos outros havia estas bárbaras nações, que se comiam 
umas às outras”.456 A demanda por escravos continuava a aumentar no Pará, 
tanto pelo aumento dos preços do cacau no mercado internacional quanto pe-
las epidemias de varíola e sarampo que ocorreram nas décadas de 1695, 1720 
e 1740. O arraial da tropa fixou-se então em Mariuá e em vários pontos do 
baixo e médio rio Negro, enviando suas “bandeiras” aos altos rios, inclusive 
ao Uaupés, Içana, Xié, Cassiquiari e alto Orinoco, como também ao Japurá.457

Outro importante relato sobre a expansão das tropas e do comércio foi 
o do jesuíta Ignácio Szentmartonyi, feito em 1749, tratando de vários aspectos 
geográficos e étnicos do rio Negro e alto Orinoco. Ele deixa claro a atuação 
dos comerciantes de escravos a partir de 1730 naquela região. Colheu informa-
ções do padre Achilles Maria Avogadri e dos comerciantes do Pará, Pedro de 
Braga e Francisco Xavier Mendes de Moraes. Informa que após a guerra com 
os Manao e Mayapena, esses comerciantes, que já atuavam no rio Negro há 
vários anos, teriam chegado ao alto Orinoco, Inírida e Guaviare promovendo 
resgates, como também no rio Uaupés até o Tiquié e Papuri e no rio Içana. 
Transcrevendo e analisando este relato, Robin Wright destacou que os anos 
entre 1737 e 1749 – quando a tropa se estabeleceu de forma continuada na 
região – foram os mais intensos das operações escravistas lusitanas e espanho-
las entre o médio Negro e o alto Orinoco. As tropas oficiais foram lideradas 
ao longo desses 13 anos pelos cabos Lourenço Belfort, José Miguel Ayres, João 
da Cunha Correa e Eustácio Rodrigues, que se revesavam no comando. Mas o 
capelão dos escravos, o jesuíta Avogadri, lá permaneceu todo esse tempo. Den-
tre os comerciantes particulares, ficaram conhecidos Pedro de Braga, Francisco 
Xavier Mendes de Moraes (irmão de Belchior, o líder da guerra contra os Ma-
nao), Francisco Portilho de Melo e Manoel Dias Cardoso. Pelas informações 

455 La Condamine ([1745] 1992, p. 83-84, 87, grifo nosso).
456 Daniel ([1776] 2004, p. 311).
457 Betendorf ([1699] 1990), Buchillet (2002), Reino de Portugal ([1749] 2015), Sommer (2005), Sweet (1974).
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reunidas por Wright, somente na década de 1740 cerca de 20 mil indígenas 
teriam “descido” o rio Negro através da prática dos resgates.458

O modo como esses resgates eram feitos, tanto pelos cabos das tro-
pas quanto pelos particulares, seguia o padrão já referido para o comércio 
caribe-holandês, sendo que neste caso o escambo era entre os chefes indígenas 
Aruak e os portugueses, que forneciam àqueles mercadorias como pagamento 
adiantado pelas “peças”. Como afirma Robin Wright:

Uma das chaves dessa bem-sucedida operação comercial 
era a formação de alianças com poderosos chefes do alto 
rio Negro/Orinoco, que puderam servir como guias e 
provedores de escravos. Entre estes, Szentmartonyi men-
ciona Cucuí, chefe dos Marabitanas, e seu irmão Immu, 
dos Maribitenas (Baré) – ou Marabitanas –, de quem 
Francisco Xavier Mendes de Moraes obteve escravos na 
década de 1740.459

O que ocorria era uma forte aliança comercial entre os traficantes do 
Pará e os chefes indígenas, inclusive com casamentos daqueles com as filhas 
dos caciques, como foi o caso de Pedro de Braga, que se casou com a sobri-
nha de um líder indígena chamado Aquipi. Estes homens eram chamados de 
Cunhamenas.460 Em pesquisa histórica sobre o comércio de escravos no rio 
Negro, Bárbara Sommer assim os define:

Missionários e soldados trabalhavam costumeiramente de 
maneira conjunta, talvez devido à insistência de alguns na-
tivos de acertarem a união de uma mulher da família do 
cacique com um capitão civil para estabelecer laços de pa-
rentesco antes de aceitarem se realocar. Esses homens, que 
depois de aceitarem a mulher nativa eram chamados de 
cunhamenas, lideraram descimentos especialmente na re-
gião do rio Negro junto às populações Arawak. As práticas 
dos cunhamenas datam pelo menos do final de 1690 quan-
do um sargento do Forte do rio Negro, Guilherme Valente, 

458 Wright (2005).
459 Id. ibid., p. 52.
460 Termo em Nheengatu formado pelas palavras cunhã, mulher, e mena, marido. No vocabulário nheengatu-portu-
guês de Ermano Stradelli aparecem também as palavras relacionadas cunhã-menauara, parentes por afinidade pelo 
lado do marido, cunhã-mena-yma, mulher solteira, não casada, sem marido, e cunhã-mira, parentes por afinidade 
com referência ao homem (Stradelli, 1929, p. 429-430, 524).
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se casou com a filha de um cacique Manao. Ele realizou um 
comércio, que David Sweet suspeitou ser comércio escra-
vista, conduzido com a assistência dos seus novos familia-
res, “ou pelo menos aprisionando pessoas para descimento 
a fim de reassentá-las na aldeia vizinha ao Forte do rio Ne-
gro”. […] Tipicamente mamelucos ou mestiços com ances-
tralidade misturada de europeus e indígenas, os capitães de 
descimentos estavam familiarizados com os modos de vida 
do sertão e da cidade. Um dos mais poderosos, o notório 
cunhamena chamado Pedro de Braga, chegou a Lisboa em 
1756, perante a Inquisição. […] Braga ofertava presentes 
para os caciques, que, se decidissem se reassentar nas Mis-
sões, dariam em troca uma filha ou outra mulher da paren-
tela próxima para ser a “mulher” do capitão. Braga aponta 
que não havia nada de escandaloso nisso – a prática era 
costumeira entre as populações indígenas que não “desce-
riam para as missões sem antes oferecerem uma filha”.461

Tais alianças comerciais, associadas às relações de parentesco por afinida-
de, materializaram então uma rede hierárquica de comércio no Grão-Pará, mais 
especificamente no Noroeste Amazônico. Esta rede, eivada de tensões e confli-
tos, já se configurava nos moldes do sistema de aviamento, cujos polos da cadeia 
da dívida, caracterizada pela dominação hierárquica e vínculos de parentesco, já 
posicionava no polo mais baixo os “selvagens”, capturados nos altos rios pelos 
“chefes indígenas” intermediários, que habitavam nas povoações ou aldeias do 
rio Negro/alto Orinoco e eram aliados dos comerciantes “brancos”, muitos de-
les cunhamenas, que por sua vez transitavam com seus parceiros e competidores 
pelos sertões, inclusive militares e missionários. E todos dependiam dos grandes 
comerciantes de Belém e do Tesouro Real, financiadores do tráfico.

O testemunho de João Daniel ressalta que, pouco tempo depois de le-
galizadas, as regras impostas às tropas não eram cumpridas e “eram já exor-
bitantes e intoleráveis os excessos, e excessivos os abusos”.462 O sistema de 
dívidas era um dos fatores das disputas de poder nos sertões do rio Negro, 
como também aponta Sommer:

Carreiras marcadamente similares caracterizaram os 
cunhamenas do rio Negro que causaram um alvoroço 

461 Sommer (2005, p. 418-419, tradução livre).
462 Daniel ([1776] 2004, p. 313).
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quando a administração do governador Mendonça Fur-
tado tomou o poder, porque eles tinham várias mulheres 
indígenas e operavam com relativa autonomia. […] Os 
cunhamenas lutaram entre si, obviamente, e também com 
comerciantes oficiais de índios pela influência com os na-
tivos. Braga e Portilho, como uma testemunha declarou 
em 1755, “estavam quase sempre competindo sobre quem 
era mais poderoso e tinha mais mulheres…”. A compe-
tição entre Braga e Lourenço Belfort, Cabo de Tropa de 
Resgates e um bem-sucedido dono de terras do Mara-
nhão com ascendência irlandesa, resultou em morte. De 
acordo com Belfort, Braga e o seu grupo passaram pela 
guarda que Belfort tinha posto nas cachoeiras “pela força 
dos braços”, instigando um levante entre os nativos do rio 
Uaupés e emboscando uma bandeira. Em um dado mo-
mento, Belfort conseguiu capturar Braga, mas não conse-
guiu mantê-lo como prisioneiro. Os indígenas aliados de 
Belfort e outros homens da Tropa pediram para que Braga 
fosse liberado porque ele estava em dívida com todos eles. 
Em outras palavras, todos tinham adiantado mercadorias 
para ele em troca de escravos, comprovando o seu abran-
gente papel no comércio de escravos.463

Ou seja, os chefes indígenas do rio Uaupés deviam escravos a Braga e seus 
aliados em troca das mercadorias que estes lhes adiantaram. O cunhamena, por 
sua vez, devia aos seus fornecedores de mercadorias das tropas, que tinham ne-
gócios com Belfort e também deviam aos seus financiadores de Belém e São Luís.

Sintetizando: entre aproximadamente 1640 e 1798, o processo colonial 
reduziu drasticamente a população indígena do Noroeste Amazônico, como 
decorrência das tropas de resgates, das epidemias devastadoras de varíola e 
sarampo e do comércio de escravos. Este último – o comércio de escravos –, 
combinado com o das drogas dos sertões, já estava caracterizado pelo modus 
operandi do escambo a crédito, e foi naquele contexto inicial da colonização, 
hegemonizado pelo poder das missões religiosas, principalmente jesuítas e, 
no caso do Noroeste Amazônico, pela forte presença dos Carmelitas, que o 
aviamento foi gestado, sobretudo pelas mãos dos negociantes privados. Os 
testemunhos de Vieira, abonados pela análise posterior de Southey, como 
também os de Ribeiro de Sampaio, já citados, nos revelam que os colonos no 

463 Sommer (2005, p. 422-423, tradução livre, grifo nosso).
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Grão-Pará, tanto portugueses quanto mestiços e mazombos (filhos de euro-
peus nascidos na colônia), e tanto agentes civis do governo quanto militares, 
não respeitavam a legislação régia, inclusive quanto às práticas dos “resga-
tes”, tanto de cativos como de drogas, feitas todas através da rede de escambo 
indígena preexistente, e a partir de então bastante transtornada.

Como resultado do tráfico de escravos anterior a 1755 e das constantes 
epidemias, a paisagem social do Noroeste Amazônico na segunda metade do 
século XVIII era caracterizada por acentuada diminuição da população indíge-
na aldeada. Doravante, a articulação de novos e continuados descimentos pelo 
aumento das ações estatais através da militarização das fronteiras foi incapaz, 
entretanto, de resolver plenamente os empenhos geopolíticos lusos. Foi nesse 
contexto que o estímulo à produção extrativa e ao comércio, priorizado pelo 
Diretório dos Índios, fortaleceu ainda mais o escambo entre as povoações co-
loniais e as malocas distantes, os dois polos de trocas. Formados majoritaria-
mente por indígenas, as duas pontas do comércio tinham suas divisões e con-
flitos próprios. Os Principais indígenas alcançavam seus interesses comerciais, 
principalmente os de obter mercadorias europeias e de usá-las para obtenção 
de poder e prestígio junto aos outros grupos, muitos dos quais “descidos” 
compulsoriamente. Por outro lado, nessa hierarquia das relações de escambo, 
o poder e a dominação se concentrava na nova minoria “branca”, formada 
amplamente pelos próprios diretores, militares, e comerciantes particulares.

Se a ação colonial, com o regime pombalino, conseguia estabelecer as 
povoações e os aldeamentos com largas despesas em mercadorias, fixando 
nelas parte da mão de obra indígena, somente o fazia saltando muitos obstá-
culos. O principal deles era a reação dos indígenas, que procuravam manter, 
dentro das possibilidades abertas pelo regime, como as fugas, seus modos 
próprios de vida. Os Principais indígenas e “sua gente” aldeada, intermediá-
rios no comércio das drogas, e os comerciantes “brancos” que os financiavam, 
muitos deles chamados cunhamenas pelos indígenas, pelos vínculos de casa-
mentos com as filhas dos chefes nativos, eram os únicos que obtinham algu-
mas vantagens econômicas e políticas, inclusive burlando a legislação. Con-
siderando as dificuldades e arbitrariedades impostas pelos agentes coloniais, 
a atitude dos principais poderia também ser interpretada como outra forma 
de resistência ao colonialismo, nesse caso participando do próprio sistema de 
comércio baseado na economia da dívida e no trabalho compulsório, e ga-
rantindo a sobrevivência de parte significativa dos grupos indígenas aldeados, 
que mantinham vivas suas relações, inclusive comerciais, com os demais gru-
pos em “isolamento voluntário”. A cadeia do aviamento estava constituída.


