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O “MURO DE BRONZE”
O AVIAMENTO E A RESILIÊNCIA INDÍGENA

NO NOROESTE AMAZÔNICO





CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma questão que permanece é se o antigo sistema social indígena do 
Noroeste Amazônico resistiu ao colonialismo imposto a partir dos séculos 
XVII e XVIII, ao longo do qual se gestou e estabeleceu o sistema de aviamen-
to, uma estrutura de dominação que persistiu no tempo até nossos dias. E se 
resistiu, como se deu tal resiliência cultural diante do processo colonial.

Quanto à continuidade histórica desse sistema, Eduardo Neves afirma que

o uso combinado da tradição oral indígena com a pes-
quisa arqueológica e a evidência linguística mostra que 
o [atual] sistema regional do alto rio Negro é de origem 
pré-colonial. Ao contrário de outras áreas da Amazônia, 
a conquista europeia não estimulou a compressão da 
população do alto rio Negro em áreas de refúgio. […] 
Com base nesse fato, sugiro que mesmo em face das mu-
danças demográficas, sociais e culturais provocadas pela 
conquista, o sistema regional do alto rio Negro é estru-
turalmente o mesmo ao que era antes do século XVI.464

Se Neves sublinha a continuidade histórica e estrutural do sistema so-
cial indígena do Noroeste Amazônico, o que parece ser confirmado pelos es-
tudos arqueológicos e linguísticos mais recentes, sobretudo quando balizados 
pelas modernas etnografias, também não se podem negar as significativas 

464 Neves (2012a, p. 236, grifo nosso).
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“mudanças demográficas, sociais e culturais provocadas pela conquista”.465 
De fato, como vimos, a conquista europeia não foi irrelevante.

Por outro lado, vale relembrar aqui que as narrativas míticas dos Aruak 
e Tukano incorporaram a presença dos “brancos” naquele território desde o 
momento da criação da humanidade, o que indica não somente a “abertura” 
do sistema cosmológico indígena ao “outro”, como também a longevidade e 
gravidade do processo colonial para aqueles povos. Apresento a seguir dois 
fragmentos de mitos, um Aruak e outro Tukano, bastante reveladores da im-
portância desse processo.

Segundo os Hohodene e os Walipere-Dakenai do rio Aiari, afluente do 
rio Içana, Nhãpirikuli, o demiurgo Baniwa, criou toda a humanidade. Assim 
contam como aconteceu nos primeiros tempos:

Depois Nhãpirikuli tirou gente da cachoeira. Com taba-
co, ele soprou em nós, Heeri danheui dthema. Nhãpiri-
kuli tirou todos os povos na mesma hora. Todos saíram 
junto de Hipana. Levantou os Hohodene, e os outros, 
todos juntos, e os Brancos também. Assim apareceu gen-
te. Enquanto isso, estavam guardados os bichinhos [ta-
purus]. Depois, os tapurus também se transformaram em 
gente: o tapuru branco em um homem branco, Yalanawi, 
e o tapuru preto em nosso avô. […] Então, Nhãpirikuli 
foi lavar gente ainda, na lagoa de Hipana. Depois, esse 
Branco vai ficar com toda e qualquer coisa. Nhãpirikuli 
fez uma zarabatana, flecha e espingarda e perguntou para 
o Branco e para nosso avô:

– Agora, quem vai ficar com essa espingarda?
Deu para nós, gente, primeiro, nosso avô, essa espingar-
da, e falou:

– Agora atire.
Toooww! Não pegou.
Depois deu para o Branco:

– Agora você.
Toooww! Pegou.

– Agora você vai ficar com a espingarda, Nhãpirikuli 
disse.
Por isso o Branco tem a espingarda, e com isso vai fazer 
tudo, já tem ideia para toda e qualquer coisa. Por isso, os 

465 Id. ibid., p. 236.
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brancos têm todas as coisas. Se nosso avô tivesse atira-
do certo, todas as coisas ficariam para nós, para nossos 
avós.466

Dois aspectos chamam a atenção nesse relato mítico. O primeiro diz res-
peito à posse da espingarda, quando se trata de uma decisão de Nhãpirikuli, 
face à inabilidade indígena, de entregar a arma ao branco, revelando o caráter 
violento e bastante antigo da colonização e a justificativa das relações de cará-
ter assimétrico, decorrentes do poder bélico dos colonizadores ser “superior” 
ao dos indígenas, que ficaram com a zarabatana e a flecha, armas tecnologica-
mente menos mortíferas. Certamente esse aspecto remete ao tempo das tropas 
de resgates e da captura de escravos, desde a segunda metade do século XVII, 
que era realizada com amplo uso de espingardas. O outro aspecto, muito sig-
nificativo, é que, associado à posse da espingarda, os brancos “têm todas as 
coisas”, e mais do que isso, “têm ideia para toda e qualquer coisa”. Ou seja, 
além do poder bélico, os brancos saberiam fazer e possuiriam as “coisas”, ou 
seja, as mercadorias que desde o início da colonização seduziram os povos 
indígenas, como as ferramentas (sobretudo machados e facões), as miçangas 
e a cachaça, fontes primárias do escambo entre brancos e indígenas iniciado 
naquele século e que penetrou nas redes do antigo sistema de trocas indígenas.

Na mitologia Tukano, há outras referências, mas os fundamentos são 
semelhantes. Assim contam os Desana do clã Kehíriporã a respeito do surgi-
mento dos humanos (entre eles os brancos) a partir da cobra/canoa ancestral:

O sétimo a sair para a superfície foi o Branco, com a 
espingarda na mão. O Bisneto do Mundo [demiurgo] 
disse-lhe:

– Você é o último. Dei aos primeiros todos os bens que 
eu tinha. Como você é o último, deve ser uma pessoa sem 
medo. Você deverá fazer a guerra para tirar a riqueza dos 
outros. Com isso, encontrará dinheiro! […] Quando ele 
acabou de dizer isto, o primeiro Branco virou as costas, 
deu um tiro com a espingarda e seguiu para o sul. Ele bai-
xou [o rio], entrando nas malocas, por onde ele já havia 
passado enquanto estava subindo na Canoa de Transfor-
mação. Entrou na 21a maloca, situada em São Gabriel, e 
aí mesmo fez a guerra. Numa pedra que existe nesse lugar, 

466 Cornelio et al. (1999, p. 92, grifos nossos). Esse livro é o volume 6 da coleção Narradores indígenas do rio 
Negro, cujos textos foram traduzidos, organizados e apresentados por Robin Wright.
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veem-se figurinhas parecidas com soldados, com capacete 
e espingarda, todos ajoelhados e dando tiros. Foi assim 
porque o Bisneto do Mundo deu-lhe o poder de fazer a 
guerra! Para ele a guerra é como uma festa. Por isso é que 
os Brancos fazem guerras! […] O oitavo a sair foi o Padre 
com um livro na mão. O Bisneto do Mundo mandou que 
ele ficasse com o Branco. Os nossos avôs sabiam que exis-
tia Padre, porque conheciam essa história! Tanto é ver-
dade que os Padres chegaram assim como os Brancos!467

Este mito deixa claro que os originários e principais agentes coloniais – os 
militares, que também eram comerciantes (soldados com espingarda), e os mis-
sionários (padre com um livro, a Bíblia) – estavam no interior da cobra/canoa 
de transformação e “emergiram” pela ação do demiurgo Desana na mesma 
ocasião dos demais povos Tukano e Maku, estes últimos vindo na sequência, 
depois dos brancos. Aqui também o demiurgo concedeu ao branco a espin-
garda e ordenou-lhe que fizesse guerra aos outros povos indígenas, a quem 
tinha dado todos os seus bens, para que os roubassem. O branco teria feito sua 
primeira guerra em São Gabriel da Cachoeira (21a maloca de transformação), 
onde sabemos que em 1763 foi construída pelo governo do Grão-Pará uma 
fortaleza militar, sendo ali instalado um corpo de artilharia. O mito Desana 
como também o Baniwa revelam duas facetas importantes: a primeira é o cará-
ter violento da colonização, tanto bélico quanto ideológico, representado pelo 
soldado e pelo padre; a segunda, mais sutil, informa o poder que os demiurgos 
[tanto o Bisneto do Mundo quanto Nhãpirikuli], e por tabela os xamãs, pos-
suíam sobre os humanos, os brancos inclusive, na medida em que lhes deram a 
vida e definiram suas funções, em histórias que já eram conhecidas desde muito 
tempo pelos ancestrais indígenas.

Essas referências demonstram não somente a antiguidade e a violência 
do processo colonial, mas o seu profundo enraizamento nesse território. A 
posição ativa dos demiurgos em relação aos brancos não é de menor relevân-
cia, pois traz à tona o fato de que o projeto colonial foi confrontado pelos po-
vos indígenas em vários níveis. Estes não foram “derrotados” ou “vencidos” 
pela colonização, mas transformaram-na e também se modificaram em um 
longo percurso crivado de perdas, tensões e disputas, mas também de inter-
câmbios e incorporações culturais de matriz europeia, de natureza material e 
subjetiva. Operou-se naquele território a metamorfose do “projeto” colonial 

467 Lana e Lana (1995, p. 40, grifos nossos). Este livro é o primeiro volume da coleção Narradores indígenas do rio 
Negro, cuja primeira edição de 1980 foi apresentada e anotada por Berta Ribeiro. Nessa edição contou também com 
anotações de Dominique Buchillet.
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de imposição unilateral do europeu, em “processo” colonial, quando há uma 
resposta a essa imposição pelos nativos. Ou seja, os dois “mundos coloniais”, 
o “branco” e o “indígena”, se influenciam recíproca e dialeticamente no tem-
po e no espaço.468

Como vimos, até o último quartel do século XVIII, passados mais de 100 
anos das primeiras tropas de resgates de escravos no rio Negro, e depois de 
20 anos do Diretório Pombalino de 1755, implantado por Alvará de 1758, os 
povos indígenas do Noroeste Amazônico sofreram imensas perdas demográ-
ficas e culturais resultantes da colonização. Suas populações foram em grande 
quantidade “descidas” tanto para os povoados e aldeamentos missionários, 
situados nas margens do rio Negro, quanto para o baixo Amazonas, e sobre-
tudo para a capital do estado, Belém. Eram os chamados “índios domestica-
dos” e “de missão”, subjugados pelo regime de trabalho compulsório e pela 
catequese. Mesmo no caso destes, com o passar do tempo, o decréscimo popu-
lacional foi notório, como informa o relato de Ribeiro de Sampaio, exemplifi-
cando com o caso da povoação de Bararoá, depois renomeada Tomar. Diz ele: 
“contava esta povoação [no tempo anterior ao Diretório pombalino] 1200 
homens de guerra; e terá agora [1775] 140. E a esta proporção as mais deste 
rio”. Ou seja, as povoações do rio Negro estariam demograficamente “esva-
ziadas” desde essa época, permanecendo assim no século XIX e início do XX.

Em situação oposta, os altos rios, como o Uaupés, Içana e Xié, chamados 
de “viveiros de índios”, eram onde viviam os chamados “índios do mato” ou 
“brabos”, os quais resistiam aos descimentos, inclusive pelo alto custo dos pa-
gamentos adiantados em mercadorias.469 A documentação colonial sugere que 
no período posterior ao Diretório, com a diminuição das tropas de resgates, 
a maioria dos povos indígenas do Noroeste Amazônico se refugiou para além 
das fronteiras coloniais do Grão-Pará, nas regiões atuais do alto Orinoco e do 
Guainía, e alto Uaupés, além do alto Japurá e Apapóris.470 Ocorre que estes 
dois “polos”, o dos “domésticos” e o dos “brabos”, estavam sempre em co-
municação, pois muitos indígenas passavam de um lado para o outro, ou para 
dizê-lo em termos geográficos, de “cima” para “baixo” dos rios e vice-versa, 
tanto em função dos descimentos de uns e das fugas de outros quanto pelos 
acordos comerciais com traficantes particulares.471

Nesse contexto de mobilidades estratégicas entre os dois “polos”, os 
povos indígenas não facilitavam o empreendimento colonial, como nos infor-
ma o Ouvidor-Geral da Capitania, Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio. Ele 

468 Sampaio, P. (2012).
469 Sampaio, F. ([1774-1775] 1907, p. 75).
470 Noronha ([1768] 2006), Sampaio, F. ([1774-1775] 1823).
471 Andrello (2010), Sommer (2005), Sweet (1974).
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escreveu um diagnóstico preciso do que considerava como “dificuldades” de 
execução do projeto colonial no Noroeste Amazônico, região que conheceu 
em longas inspeções realizadas pelo rio Negro. Fez uma avaliação da ação 
colonizadora diante da qual identificou um obstáculo, um “muro de bronze”, 
representado pelos indígenas do Noroeste Amazônico:

E a regulação deste Governo foi o motivo do referido 
Diretório […]. A sua execução se prescreve com certas 
formas que he desnecessario aqui referir. Porem esta 
execução tinha logo que expugnar, com hum muro de 
Bronze, o genio, a natureza e os radicados costumes dos 
Indios. […] Vencer estas dificuldades, he a louvavel meta, 
a que se dirigem as Providencias daquelle Regimento. 
[…] À primeira vista, parece, que todos os caminhos se 
facilitão a procurarse um estado florescente nos Paizes, 
que são objectos daquellas regulações. Tem mostrado 
porem a experiência, de vinte annos, que não forão em 
tudo satisfeitas as cogitadas esperanças. […] Se nos lem-
brássemos dos princípios de hum homem profundo, e 
ingenhoso, que imputa a falta de Legislação a mudança 
daquelles costumes: veríamos como a experiência os des-
mente. […] O Supremo, e Divino Bem da Religião custa 
muito a persuadir-se-lhes; e todo o trabalho de lhes fazer 
separar as suas superstições das puras e Sanctas Práticas 
do christianismo, he baldado. Seria para elles imperfei-
ta a Solennidade de uma festa da Igreja, se nesse dia se 
não embebedassem. […] Os casamentos dos Brancos, que 
tanto persuadio a Ley de 4 de abril de 1755, tem sido 
pela maior parte pouco afortunados; porque em lugar de 
as Indias tomarem os costumes dos Brancos, estes tem 
adoptado os daquellas.472

O diagnóstico de Ribeiro de Sampaio pode ir além do horizonte tempo-
ral do pós-Diretório pombalino: ao longo dos últimos quase quatro séculos, 
os povos nativos do Noroeste Amazônico experimentaram situações coloniais 
diversas que resultaram em enfrentamentos também diversificados: a resistên-
cia armada; a opção pelo não contato; movimentos messiânicos e de articula-
ção política em redes mais amplas, como associações e federações; e também 

472 Sampaio, F. ([1774-1775] 1907, p. 72-74, grifo nosso).
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as alianças e cooperações com frações da sociedade colonial, inclusive de na-
tureza comercial. Em consequência dessas várias estratégias, ocorreram fenô-
menos identitários “novos”, em processos complexos de etnogênese, como foi 
o caso, por exemplo, dos Boapé no século XVIII e dos Baré no século XX.473

Creio que as análises de Jonathan Hill sobre os Aruak apontam corre-
tamente nesta direção:

A história das relações interétnicas no alto rio Negro 
não é caracterizada por uma suave, progressiva incor-
poração dos povos indígenas Aruak dentro dos impérios 
coloniais ou dos Estados-Nações, mas por períodos de 
intensas mudanças seguidas de períodos de recuperação 
durante o qual os povos indígenas retornaram para suas 
terras ancestrais para formar novas alianças. O final dos 
séculos XVIII e XIX foram períodos de um intenso nível 
estatal de expansão no alto rio Negro e grandes mudan-
ças irreversíveis para as sociedades indígenas da região. 
Cada um desses períodos de mudança intensificada foi 
seguido de períodos de declínio do nível estatal de poder 
e permitiu às sociedades indígenas se recuperarem das 
perdas de população, terra e autonomia. Foi precisamen-
te durante esses períodos de recuperação depois de gran-
des mudanças traumáticas que a etnogênese floresceu na 
região do alto rio Negro.474

Sugiro apenas, como adendo, que o primeiro período de intensa expan-
são colonial no rio Negro, que parece ter sido o mais violento de todos, se deu 
entre o final do século XVII e meados do XVIII, como revelam os documentos 
e as fontes testemunhais que procurei apresentar neste livro. Em minha visão, 
foi na “tensão” entre os dois “polos” desse processo colonial que se forjou o 
sistema de aviamento, que perdurou mesmo nos períodos de “declínio” do 
poder colonial. Vejo esta permanência e persistência do aviamento como um 
dos aspectos mais importantes de uma estrutura de longa duração na história 
indígena do Noroeste Amazônico. Certamente contraditório, opondo visões 
e desejos entre os segmentos indígenas e os agentes coloniais em jogo, parece 
ter garantido parte dos interesses indígenas em suas lutas pela sobrevivência, 
em situações extremamente difíceis e traumáticas.

473 Andrello (2010, 2014), Figueiredo, P. (2009), Hill (1996b), Meira (1994), Vidal e Zucchi (1999), Wright (1992).
474 Hill (1996a, p. 152).
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Atualmente, há no Noroeste Amazônico significativas parcelas de indí-
genas, principalmente na região do leito principal do médio e alto rio Negro, 
e dos afluentes Enuixi, Jurubaxi, Téa, Marié, Padauiri, do baixo rio Uaupés, 
do baixo rio Içana e do rio Xié, que se encontram fortemente “misturadas”, 
como resultado do maior contato com as frentes coloniais. Nos anos 1990, 
ao realizar entrevistas para um censo demográfico no médio e alto Negro em 
uma das comunidades localizadas a montante de São Gabriel da Cachoeira, 
na Terra Indígena Cué-Cué/Marabitanas, questionei uma pessoa sobre sua 
identificação étnica, e obtive uma resposta que considero paradigmática des-
ta situação: “Aqui somos todos ‘mingau’”. A definição nativa de “mingau”, 
metáfora para uma mistura de “ingredientes”, que significava uma afirmação 
de indianidade daquele momento histórico, tem óbvia relação com o processo 
colonial, e destaco a seguir três aspectos que considero importantes para a 
compreensão das consequências desse processo no perfil atual dos indígenas:

1. Uma parcela significativa fala o nheengatu (língua franca, de ori-
gem tupi, que não era falada na região antes da colonização), im-
posto pelos missionários desde o século XVII, embora a maioria 
seja bilíngue (nheengatu/português) ou multilíngue, pois ainda 
conhecem as várias línguas indígenas Tukano, Aruak e Maku, as 
quais são utilizadas situacionalmente em vários contextos inter-
culturais.475 A respeito desse aspecto linguístico, a situação atual 
do rio Negro lembra a paisagem cultural geral da Amazônia do 
século XIX, pelo menos até a Cabanagem (1835-1840), quando 
havia um quadro de multilinguismo convivendo com o nheengatu, 
falado por grande parte da população da região, inclusive urbana, 
mas que rapidamente adotava o uso do português;476

2. O sistema de aviamento e a exploração do trabalho extrativis-
ta dos nativos nos últimos cem anos – mas relacionados ao pro-
cesso que ocorreu nos séculos XVII, XVIII e XIX – ensejaram o 
nascimento de um número significativo de pessoas, filhas de pais 
“brancos” e de mães indígenas, em geral engravidadas pelos co-
merciantes ou patrões (além de outros agentes externos), e provo-
caram também casamentos entre indígenas de povos diferentes, 
fora dos padrões formais do sistema de parentesco exogâmico de 
cada povo, fratria ou sib, como já apontava Eduardo Galvão nos 
anos 1950;477

475 Barros, Borges e Meira (1996), Nimuendaju ([1927] 2015), Sorensen (1967).
476 Freire (1983, 2004).
477 Galvão (1979, p. 267).
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3. O resultado articulado desses fatores de raízes coloniais levou os 
indígenas a compartilharem experiências e reelaborações identi-
tárias na região. O uso da palavra “mingau” na explicação na-
tiva dos anos 1990 é indicativo dessa ambiguidade que vem de 
longo tempo e que traduz experiências de indianidade rearranja-
das pela mistura de “ingredientes” ao longo do processo colonial, 
principalmente no contexto dos aldeamentos missionários e das 
povoações e vilas posteriores ao Diretório. Nesse sentido, e con-
siderando os dois “polos” anteriormente indicados, a diversidade 
contemporânea e seu complexo sistema social, permanentemente 
reinventado, é um fator de criatividade e capacidade de superação 
das violências impostas aos povos indígenas ao longo dos quatro 
últimos séculos.478

Nesse ponto, vale recuperar a análise de Nimuendaju naquilo que esta 
tem de sugestivo para a questão da permanência do sistema social indígena 
diante do processo colonial. Ele identificou na história da região três “estra-
tos” de cultura. Em sua análise de 1927, o terceiro estrato seria o produto 
do contato entre indígenas e europeus e as transformações que ocorrem na 
região a partir de então. Diz o etnólogo:

[O terceiro estrato] é um produto híbrido, formado pelo 
contato da cultura do segundo estrato com a civilidade 
europeia desde o século XVIII para cá. De fora ela ado-
tou especialmente as formas exteriores do catolicismo, os 
vestidos, as ferramentas e as armas dos civilizados e o uso 
da língua geral, introduzido também por estes e os seus 
sequazes semicivilizados. Da antiga cultura dos Baré e ou-
tras tribos parentas, ela conservou o culto Koái-Yurupari, 
as festas de dádivas (dabucuri) e numerosas pequenas in-
dústrias caseiras das quais ele devolveu [sic] em alto grau 
a fabricação de redes de tucum.479

É importante frisar que, apesar de utilizar o conceito evolucionista de 
aculturação, o etnólogo afirma

478 Andrello (2010).
479 Nimuendaju ([1927] 2015, p. 69).
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que até a presente época [1927] distinguem-se claramen-
te na região do alto rio Negro três camadas de civiliza-
ção indígenas, correspondendo cada uma a princípio a 
determinadas famílias linguísticas e representando três 
fases da história desta região. No correr dos séculos de 
contato destas três deram-se, naturalmente, numerosos 
fenômenos da aculturação, apagando em parte as linhas 
divisórias entre as diversas camadas.480

A leitura dessa passagem pode sugerir – apesar de o autor não incluir 
na sua análise os que chamava de “caboclos da língua geral” – que o sistema 
social indígena contemporâneo incorporaria, para continuar na sua metáfora 
geológica, variados componentes resultantes de “fraturas e/ou acomodações 
tectônicas” ocorridas nas diversas “camadas culturais” daquele território ao 
longo dos séculos. Nimuendaju refere-se a uma “civilização indígena” resul-
tante de um processo histórico colonial, um “produto híbrido”. Nesse sentido, 
poderíamos identificar no “terceiro estrato cultural” por ele definido, com a 
inclusão dos seus “caboclos de língua geral” ou “semicivilizados”, que são na 
sua maioria Baré, os contornos de um sistema social indígena contemporâneo.

Silvia Vidal e Alberta Zucchi desenvolveram uma análise desse processo 
que também considero sugestiva, partindo de estudos etno-históricos feitos 
nas décadas de 1980 e 1990.481 Indicam três aspectos fundamentais para a 
compreensão da história indígena do Noroeste Amazônico. Primeiramen-
te chamam a atenção para as diferenças marcantes entre as antigas forma-
ções indígenas e as contemporâneas; em seguida reforçam a complexidade 
dos processos de etnogênese que propiciaram estas diferenças; e finalmente 
destacam a necessidade de se analisar o processo histórico, com enfoques 
macrorregionais e/ou globais. As autoras utilizam o conceito de etnogênese 
trabalhado por Jonathan Hill: “a síntese das lutas políticas e culturais de um 
grupo para garantir sua existência e sua consciência histórica”.482 Chegam à 
conclusão que, mesmo com as mudanças provocadas pelo colonialismo euro-
peu, os dados etno-históricos indicariam que

[a partir do século XIX] esses rituais [do Jurupari] con-
tinuaram, pois entre 1831 e 1851, os índios ainda cele-
bravam importantes cerimônias multiétnicas no Uaupés, 
Içana e Negro. […] Na verdade, tudo indica que: (a) os 

480 Id. ibid., p. 68.
481 Vidal e Zucchi (1999).
482 Hill (1996b, p. 2).
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Baré, Tariana, Kurripako, Marepisana e seus descen-
dentes, bem como os caboclos ou mestiços, com ou sem 
a presença de sacerdotes, realizavam em seus povoados 
festas em honra dos santos católicos, e (b) os Kurripako, 
Tariana, Baré, Werekena e Tukano realizavam cerimônias 
do Kuwái ou Yuruparí. Ou seja, tanto os movimentos mi-
gratórios quanto os processos de revitalização e reorga-
nização sociopolítica e religiosa, foram estruturados em 
torno de alianças interétnicas, sociedades secretas mascu-
linas e adaptação de rituais católicos. Portanto, é possível 
pensar que foi precisamente durante este período que o 
grande sistema regional que ainda persiste de hierarquia 
político-religiosa foi consolidado, e agrupa sociedades 
Aruak, Tukano e Maku no Noroeste Amazônico. […] as 
mudanças socioculturais que ocorreram desde o século 
XVI, no Noroeste Amazônico, em vez de produzir ho-
mogeneização e perda, impulsionaram a complexidade e 
heterogeneidade das formações sociopolíticas aborígene 
e europeia, e permitiu o surgimento de novas formações 
indígenas e crioulas.483

Concordando com os autores anteriormente referidos, eu mesmo já ha-
via considerado a continuidade do sistema social indígena do Noroeste Ama-
zônico em artigo escrito em 1998:

Ao longo dos séculos de colonização – dizia eu – em proces-
so ambíguo e contraditório, os índios têm estado a procu-
rar um reencontro com as “fábulas de seus antepassados”, 
mas sempre estiveram abertos para o que vinha de fora. A 
“relação ao Outro”, essencial para os Tupinambá,484 tam-
bém é o fundamento dessas sociedades [Tukano, Aruak e 
Maku], e talvez essa seja uma das chaves para a compreen-
são do por que esta região [Noroeste Amazônico], ao con-
trário de outras de colonização antiga na Amazônia, conti-
nuar assumindo uma identidade indígena que, no entanto, 
é “neoindígena”, ou seja, é a sociedade que se forjou no 

483 Vidal e Zucchi (1999, p. 124, 127, grifo nosso).
484 Eu me referia então à análise de Eduardo Viveiros de Castro sobre os Tupinambá: “O mármore e a murta: sobre 
a inconstância da alma selvagem”. Artigo publicado inicialmente em 1993 e posteriormente incluído como capítulo 
do livro A inconstância da alma selvagem (Castro, 2002).
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processo de colonização e compôs um quadro dinâmico e 
multifacetado, tal como um caleidoscópio, cujos mesmos 
elementos de forma e cor variam conforme as intervenções 
externas de luz e movimento.485

Nesse alinhamento, advogo que haveria uma permanência de estruturas 
indígenas e europeias, pré e pós-coloniais, na própria dinâmica “interna” de 
conformação desse sistema social, com desdobramentos variados em todo o 
território do Noroeste Amazônico, inclusive nas cidades e com as populações 
não indígenas, os também chamados “filhos da região”. É o caso, mais uma 
vez, como exemplos, do uso do nheengatu; da adoção em seus próprios ter-
mos de manufaturados industriais; da releitura do culto aos santos católicos 
com suas ladainhas em latim; da ampla difusão da alimentação baseada na 
farinha de mandioca amarga, para além do beiju e do curadá; das variações 
e inovações no artesanato, como as cordas de piaçaba, as redes de tucum e 
as louças de Barcelos; e o tema deste livro: a introdução e continuidade das 
trocas comerciais não monetarizadas a crédito em direção ao mercado, basea-
das inicialmente no fornecimento combinado de escravos e drogas do sertão, 
em troca do recebimento pelos nativos de mercadorias diversas. A constância 
estrutural desse modelo – o sistema de aviamento forjado nos séculos XVII/
XVIII – e sua persistência e aprofundamento a partir do início do século XIX, 
cada vez mais vinculado ao extrativismo, mas não somente a ele, constituiria 
um dos fatores da complexa equação, ou condição colonial, que identifica e 
explica o Noroeste Amazônico numa perspectiva de longa duração.

Durante a segunda metade do século XX, em um contexto no qual o 
Brasil saía de uma ditadura civil/militar de 21 anos (1964-1985), a década de 
1980 foi marcada pelo surgimento no lado brasileiro da fronteira de diversas 
“organizações indígenas” e a emergência do chamado movimento indígena. 
Os povos do Noroeste Amazônico foram pioneiros desse processo no Bra-
sil, iniciado ainda nos anos 1970. Protagonizaram uma grande assembleia 
indígena em São Gabriel da Cachoeira em 1987, criando então a FOIRN.486 
Essa federação surgiu da necessidade de unir forças para fazer avançar as 
demarcações das Terras Indígenas e garantir outros direitos definidos pela 
Constituição de 1988, que até então não haviam sido plena e adequadamen-
te reconhecidos pelo Estado brasileiro. Graças às ações protagonizadas pela 
FOIRN e seus aliados, até 2018 a maioria das Terras Indígenas (ainda há 
algumas cujo processo está inconcluso) foi homologada pela Presidência da 

485 Meira (2006, p. 221).
486 Soares (2012).
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República, de forma contínua, conforme estabelecido constitucionalmente, 
somando uma área protegida de mais de 10 milhões de hectares. Estes atos do 
governo brasileiro constituíram passos fundamentais e decisivos de reparação 
histórica aos povos Tukano, Aruak e Maku e no reconhecimento dos seus di-
reitos originários, inclusive por tudo o que seus antepassados sofreram, com 
perdas irreversíveis e irreparáveis.

A FOIRN atua de forma articulada e organizada em cerca de 70 associa-
ções locais, geralmente vinculadas a povos específicos ou às várias sub-bacias 
do rio Negro. A estratégia de luta política institucional, na forma associativa, 
continua sendo a mais utilizada (embora não seja a única) por esses povos 
nesse início do século XXI. Eles têm procurado construir dessa maneira, em 
alianças estratégicas com o Estado e a sociedade civil, uma agenda de médio 
e longo prazo de promoção do chamado etnodesenvolvimento e da sustenta-
bilidade ambiental em suas terras tradicionais. Para além disso, reconquistam 
cotidianamente sua autoestima e ocupam seus espaços de cidadania dentro e 
fora de seu território, como indígenas conscientes do seu patrimônio cultural 
singular e do espaço social e político que devem ter no presente e no futuro.

O que quero registrar com este exemplo é que a criação de uma federação 
indígena no final do século XX não foi um fato totalmente novo, se pensarmos 
nas confederações Aruak dos séculos XVII/XVIII que enfrentaram as tropas de 
resgate em busca de escravos indígenas desde Belém e São Luís. A “novidade” 
da FOIRN, cujo alicerce institucional advém de um modelo “democrático” 
de base jurídica ocidental, com CNPJ, Conselho Diretor e Fiscal e todas as 
exigências administrativas requeridas pela legislação, é que sua organicidade 
interna procura refletir também a estrutura do sistema social indígena e de 
seu território plural. Trata-se de uma estratégia organizativa cuja dialética res-
ponde com legitimidade (sem excluir conflitos e tensões, inclusive dissidências 
importantes) tanto ao “mundo dos brancos”, com suas leis e regras políticas, 
como ao “mundo dos indígenas”, utilizando os códigos “culturais” respectivos 
a cada um desses mundos e ocupando posição intermediária entre eles. Esta 
estrutura política intercultural representada pela FOIRN e sua rede de asso-
ciações de base territorial e étnica pode ser vista como uma alegoria do vivo 
e ativo sistema social indígena que resultou do processo colonial, e também o 
renovou criativamente.


