Comércio Indígena em Iauaretê, rio Uaupés, noroeste da Amazônia
Geraldo Andrello
ISAIUNICAMP

O povoado de Iauareté é o principal centro comercial, missionário e administrativo do rio
Uaupés, onde reside uma população quase exclusivamente indígena de origem multiétnica
(Tukano, Desana, Pira-Tapuya, Wanano, Arapasso e Tuyuka, de filiação linguística
Tukano, Tariano, de filiação linguística Arwak, e Hupda, de filiação linguística Maku). A
população total é de 2.690 pessoas, da qual fazem parte os missionários da antiga missão
salesiana, instalada no local ao final da década de 20, os oficiais de um Pelotão Especial de
Fronteira, instalado nos anos 80, e, até recentemente, alguns comerciantes não indígenas.
Atualmente com o status de Distrito Administrativo do município de São Gabriel da
Cachoeira, o povoado situa-se no ponto onde o rio Uaupés passa a delimitar a fronteira
entre Brasil e Colômbia (na porção oeste da Terra Indígena Alto Rio Negro) e apresenta,
por suas características sócio-culturais e seu expressivo contingente demográfico, uma
situação peculiar no contexto regional. Lá concentram-se famílias de diferentes grupos
étnicos da região. O povoado é também base de atuação dos missionários salesianos e do
Exército brasileiro, tendo, ao longo dos anos, se tomado um centro comercial do rio
Uaupés. Iauareté é hoje uma localidade a meio caminho entre a aldeia e a cidade, com uma
série de papéis sociais urbanos, por assim dizer, ocupados pelos próprios índios: de líderes
de associações e professores a comerciantes, funcionários públicos e políticos. O povoado é
assim um centro de referência para um grande número de comunidades localizadas no rio
Uaupés, acima e abaixo, e no rio Papuri: são cerca de 60 comunidades dos índios Tariana,
Tukano, Desana, Pira-Tapuya, Arapasso, Tuyuka, Wanano, Kubeo e Hupda. O peso que
Iauareté exerce sobre a vida social e econômica destas comunidades é indiscutível, sendo
um lugar que, além de propiciar a obtenção de produtos manufaturados, constitui-se em um
centro de produção e difusão de novas idéias e estratégias organizativas.
Questões relacionadas à sustentabilidade da área - como crescimento demográfico,
alternativas econômicas e outros mencionados acima - fazem parte da pauta de discussões
das associações indígenas existentes na área coberta pelo Distrito, cujas diretorias passam a
tratar desses assuntos com autoridades municipais, técnicos do Governo Federal,
funcionários da FUNAI, missionários e ONGs que apoiam o movimento indígena. O
crescimento populacional acelerado que se verifica do povoado ao longo das três últimas
décadas é em geral explicado pelo fechamento do internato que os missionários salesianos
ali mantiveram até o início dos anos 80. Considera-se assim que o sistema dos internatos
haveria permitido por muitos anos que a educação escolar fosse oferecida para um grande
número de crianças indígenas que, desse modo, passariam um período de sua vida residindo
na própria missão. Suas famílias, mantendo-se em suas comunidades, assumiam a
obrigação de contribuir com produtos agrícolas para a manutenção de seus filhos junto aos
religiosos. Apesar da implantação crescente de escolinhas rurais nas próprias comunidades
a partir dos anos 70, que teria permitido a permanência dos alunos junto das famílias, o
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processo de fechamento dos internatos veio a ocorrer em um momento - meados dos anos
80 - em que a oferta de educação nos centros missionários já incluía os estudos de I grau
completo e, pelo menos no caso de Iauareté, de II grau. Nesse momento as escolas já se
encontravam incorporadas ao sistema de educação municipal e/ou estadual, porém ainda
dependentes dos serviços dos salesianos para seu funcionamento.
Como resultado dessas mudanças, as famílias viram-se obrigadas à transferência para as
sedes dos distritos a fim de proporcionar a continuidade dos estudos a seus filhos. E assim a
atração exercida pela escola teria promovido o crescimento verificado no povoado nos
últimos quinze anos e um correlato esvaziamento das comunidades localizadas em sua área
de influência, levando à formação de novas comunidades multiétnicas no entorno de
Iauareté. Atualmente 1 O comunidades formam o povoado, três delas consideradas
''tradicionais" (as dos tariana), ou seja, que já se encontravam no local mesmo antes da
chegada dos missionários. Ao contrário das comunidades do Uaupés abaixo, Uaupés acima
e Papuri, as comunidades de Iauareté, embora funcionem de acordo com o mesmo padrão
(cada qual com eu próprio capitão, catequista, animador, capela, centro comunitário, festas
e rituais) são chamadas de "bairros", pois, em função de sua contiguidade, são consideradas
partes de um conjunto maior, que paulatinamente vai assumindo feições urbanas. Esta
imagem é reforçada pela instalação progressiva de várias instituições de serviços no
povoado (o colégio, o hospital, o correio, a FUNAI, o Infraero que controla o tráfego aéreo
e faz a manutenção da pista de pouso e um pelotão do exército e CEAM, responsável pelo
fornecimento de energia elétrica). As condições de vida na sede do Distrito são muito
diferentes daquelas que se conhecia nas comunidades ribeirinhas e os problemas
enfrentados são também outros. Há muitas famílias com dificuldades de suprir suas
necessidades. Há os comércios que vendem mercadorias e comida que vêm da cidade, mas
nesse caso é preciso ter dinheiro para comprar. Os salários não são muitos e os preços são
muito altos em função das dificuldades com transporte.

Crescimento l!ºf!ºlacional do Distrito de Iauareté
1988
1977
1982
1322
1258
1065
Rio Uaupés abaixo
1471
1381
1374
Rio Papuri
1169
1030
935
Rio Uaupés acima
542
682
370
Iauareté
4554
3839
Total do Distrito
42-06

1997
809
1052
931
1875

1999
1234
1159
1013
2274

4667

5680

Fontes
1977: FUNAI - ADR São Gabriel
1982, 1988: Levto da Missão Salesiana
1997: Levto demarcação ISA/FOIRN
1999: Pe. Jesus Arbella, viagens de desobriga
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Evolução da população do Distrito de lauareté
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Perfil da população de Iauaretê em 2002
Número de pessoas por bairro
Vila Aparecida
482
Cruzeiro
3 77
São Miguel
345
Dom Bosco
317
Santa Maria
280
Dom Pedro Massa
241
Domingos Sávio
234
São José
168
São Pedro
107
Fátima
95
Nossa Senhora Auxiliadora
13
total de 2essoas
2,659
LSEDS/IN2001

~

lauareté centro

_._

Total do Distrito
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Pol!ula~ão eor etnia
homens
mulheres
Tariano
480
420
Tukano
334
305
Pira tapuia
189
187
De sana
109
83
Wanano
78
62
Arapaso
65
46
Hupda
47
44
Baré
12
19
Tuyuka
6
13
Cubeo
3
12
Mirititapuia
6
6
Baniwa
4
Carapanã
5
3
Barasano
1
2
Bará
2
não índio*
8
4
não declarada
39
65
total
1,382
1,277
* não índio pode ser também mestiço, ou caboclo

total
900
639
376
192
140
111
91
31

19
15
12
4
8
3

2
12
104
2,659

LSEDS/IA/200 l

Renda monetária local atual
Instituição
Aposentadorias
Pelotão do Exército
Colégio São Miguel
Hospital São Miguel
Infraero
FUNAI
FOIRN
Saúde Sem Limites
Escola Enêmine
Secretaria de Educação
CEAM
Colégio de Santa Maria
Metereologia
Missão Salesiana (padres)
SEMSA
Missão Salesiana (irmãs)
Correio
Prefeitura
? (não respondeu ou desconhecida)
Particular
EMBRATEL
Comércio Local
total
LSEDS/IA/200 l

nº eessoas
175
44
45
31
3
3
5
9
7
10
5
9
2
6
2
7
2
2
2
4
1

1
375

renda
R$31,751.00
R$30,074.00
R$16,554.43
R$10,43 l.19
R$3,057.00
R$3,040.45
R$2,620.00
R$2,211.00
R$2,158.61
R$2,113.00
R$1,978.37
R$1,753.00
R$1,700.00
R$1,580.00
R$1,200.00
R$1,115.00
R$880.00
R$430.00
R$370.00
R$230.00
R$220.00
R$180.00
R$115,647.05
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ATIDI: uma associação de comerciantes indígenas na fronteira

A ATIDI [Associação dos Trabalhadores Indígenas do Distrito de Iauaretê] é uma
associação que visa apoiar e desenvolver a atividade comercial no distrito de Iauareté.
Reúne 19 comerciantes indígenas que atuam no povoado de Iauareté, sede do Distrito. Por
várias décadas, os grupos indígenas da região dependeram de missionários ou regatões
(comerciantes fluviais) que vinham da cidade para obter as mercadorias que necessitavam.
Depois dos regatões, comerciantes da cidade começaram a se estabelecer em Iauareté,
devido ao aumento da renda monetária local com as aposentadorias rurais e a contratação
de professores indígenas pela Secretaria de Educação do Estado, que mantém as escolas da
região. Depois da demarcação da Terra Indígena, os comerciantes indígenas conseguiram a
saída dos comerciantes brancos e assumiram o abastecimento do distrito. A ATIDI foi
fundada nesse contexto e vem tentando garantir o bom funcionamento do comércio
indígena local, enfrentando grandes problemas com o transporte das mercadorias. Os
barcos são insuficientes e o preço do frete é muito alto. A situação começou a melhorar em
2002, com a compra de um barco pela associação, o que foi possível graças a um
financiamento obtido junto ao CEAD, Centro Ecumênico de Apoio ao Desenvolvimento,
ONG de crédito com sede em Salvador. A ATIDI é filiada à FOIRN [Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro e conta com a assessoria do Instituto
Socioambiental.
Diante de muitos obstáculos e problemas referente ao comércio, assim como, transporte,
melhoramento no atendimento à população, frete muito altos, falta de capacitação técnica
no ramo, falta de participação organizada nas reuniões, alguns indígenas pensaram em
fundar uma associação para tentar de resolver esses problemas. No final de 97,aassoica'-ao
foi fundada com os seguintes objetivos:
- representar e defender os interesses dos associados e estimular a melhoria técnica,
profissional e social dos associados.
Os objetivos específicos: - melhoria do meio de transporte fluvial para os produtos dos
associados; - procurar o meio mais barato de adquirir o produto de revenda para os
associados; - incentivar o trabalho cooperativamente com os associados; - contribuir para a
solução de problemas inerentes à vida comercial, preservando uma convivência harm6onica
entre os sócios com a população.
A Associação é formada por 19 comerciantes, todos indígenas, divididos em três níveis:
pequenos, médios e grandes.
Os pequenos são os que movimentam até R$ 20.000 (vinte mil reais ) ao ano. Os médios
são os que movimenta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais). Os grandes são os que movimentam de R$ 50,000,00 (cinqüenta mil reais ) a R$
120.000,00 (cento vinte mil reais) por ano.
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Associados da ATIDI:
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodolfo Oliveira
Eunice Benjamin
Milton Paiva
Luís Moreira
Adão Oliveira
Bruno Araújo
Mizuel Pena
Floriano Montalvo
Cardoso
9. Virgílio Ferreira
10. Rosalina Nogueira
11. Basílio Brito
12. Rafael Sampaio
13. Caridade da Silva
14. Gorete Alcântara
15. Pedro Alcântara
16. Marcela Matos
17. Gabriel Cordeiro
18. Cristiane Matos
19. Cenilda Jude Araújo

Tempo
na praça
1987
1994
1986
1981
1994
1990
1989
1996
1994
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1996
1998
1999

Etnia
Tariano
Baniwa
Tukano
Tariano
Tariano
Tariano
Tukano
PiiraTapuia
Tukano
PiraTapuia
Tariano
Tukano
Tukano
Tariana
Tariano
Tariano
Arapasso
Tariano
Tariano

Bairro
Cruzeiro
D.Pedro Massa
Cruzeiro
Cruzeiro
Cruzeiro
Cruzeiro
São Mizuel
Cruzeiro
Cruzeiro
Cruzeiro
D.Pedro Massa
D .Pedro Massa
Aparecida
Domingos Sávio
D. Bosco
Cruzeiro
Cruzeiro
D .Pedro Massa
D.Pedro Massa

grandes

médios

pequenos

Principais problemas enfrentados pela associação:
O principal problema dos comerciantes indígenas de Iauaretê é a dificuldade de oferecer
produtos industrializados à população local a preços mais acessíveis. Vários fatores pesam
sobre o sucesso dos negócios, em particular a falta de uma infra-estrutura adequada de
transporte, os altos preços das mercadorias obtidas pelos comerciantes indígenas do
comércio varegista da cidade de São Gabriel da Cachoeira, e a falta de financiamento para
os negócios.
A- Transporte:
O transporte é o problema principal, pois entre Iauareté e São Gabriel da Cachoeira, a sede
municipal, há uma série de cachoeiras instransporúveis para barcos de grande porte. Essas
cachoeiras localizam-se no rio Uaupés entre as comunidades de Ipanoré e Urubuquara e
impedem que o barco da associação alcance o porto de Iauaretê. Assim sendo, o barco da
associação finda sua viagem no porto de Ipanoré, onde toda a carga tem que ser
transportada para o porto de cima através de uma estrada de rodagem de cerca de 5
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quilômetros que contorna as cachoeiras. Felizmente, a Prefeitura Municipal mantém um
serviço de transporte de cargas no local, através de um caminhão ali estacionado. Feito o
descarregamento no porto de cima, cada comerciante é obrigado a conseguir transporte até
Iauaretê por seus próprios meios, o que em geral causa muitos transtornos e prejuízos, com
perda ou danificação de mercadorias. A associação está buscando resolver esse problema
através de uma série de gestões junto à prefeitura municipal e ao governo do Estado, bem
como buscando apoio junto a organizações não-governamentais. No momento, estamos
ainda pagando o financiamento através do qual compramos nosso barco, de maneira que
não estamos em condições de adquirir uma nova embarcação para o lado de cima das
cachoeiras.
B- Preços no comércio de São Gabriel
• 1

Alguns exemplos:
Manaus
Fardo de charque [ carne seca de R$ 160,00
suíno] de30 kg
Fardo de açucar
Fardo de sal
Fardo de feijão
Caixa de conserva
Frango congelado

São Gabriel da Cachoeira
R$ 190,00

Compra a crédito no comércio de São Gabriel:
Kilo do galeto a vista = R$ 2,20
Kilo do galeto a crédito= R$ 2,40

C- Financiamento
A associação instituiu uma experiência interessante, um fundo rotativo para contornar
minimamente o problema da falta definanciamento. Durante um certo tempo, todos os
associados contribuíram com R$ 20,00 por mês, até que conseguiram ajuntar uma quantia
de R$ 14.000,00 no final de 2001. Esses dinheiro foi empregado como conptrapartida da
associação para obter o financiamento para a compra do barco junto ao CEAD. Enquanto
crescia o fundo,o dinheiro vinha sendo utilizado da seguinte maneira: em um determinado
mês, dez dos associados retiram um décimo desse fundo ( 111 O exatamente) e, durante trinta
dias tratam de fazer suas compras em São Gabriel para vender em Iauareté. Passado esse
período, esses dez associados repassam a mesma quantia que retiraram para os outros dez,
que irão proceder à mesma operação comercial. Segundo Adão Oliveira, todos eles estão
conseguindo manter seus negócios e, aparentemente, o abastecimento do povoado. Se
alguém não puder usar sua parte em determinado mês, poderá "vender" uma parte a outro
interessado, mantendo a devolução dentro dos prazos combinados. Alguns têm maiores
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dificuldades de pagar dentro dos prazos combinados do que outros. Aqueles que já possuem
um razoável capital individual acumulado (este conceito de "capital" não é explicitamente
utilizado) o fazem com maior facilidade. Para os comerciantes menores, e, poderíamos
aventar, que esta linha de crédito autônoma esteja viabilizando a manutenção das casas
comerciais de Iauareté, situadas entre o comércio de São Gabriel, onde obtêm crédito
mediante o pagamento de juros aos comerciantes maiores e os consumidores finais (outra
expressão que não é utilizada localmente), aos quais é imperativo dar crédito sem cobrança
de juros. Depois do uso desse fundo na compra do barco, a associação retomou a cobran;ca
da taxa e atualmente já possui R$ 1. 700,00 para girar entre os associados.

A falta de renda em muitas comunidades: o papel social dos comerciantes indígenas
No Distrito de Iauaretê há muitas famílias que contam com uma renda mensal, através de
aposentadorias e salários de professores, soldados e outros funcionários federais, estaduais
e municipais. Essas famílias encontram no comércio local todas as mercadorias que
necessitam. Por outro lado, há inúmeras famílias que não possuem renda. Assim sendo, há
muitas pessoas que buscam diariamente o comércio local para trocar produtos agrícolas por
mercadorias. Muitos chegam de comunidades distantes do Papuri e Uaupés, outros do
próprio povoado de Iauaretê. Os comerciantes locais, no entanto, encontram dificuldades
para comprar ou trocar esses produtos, uma vez que não têm condições de compra-los em
grandes quantidades pagando os preços que produtores esperam receber. Para resolver esse
problema, a ATIDI idealizou a criação de um novo espaço comercial, no qual os produtores
terão a oportunidade de vender seus produtos diretamente aos consumidores. Trata-se de
uma feira permanente, na qual os produtores contaram com instalações adequadas para
oferecer diversos produtos à venda ao consumidor, tais corno farinha, beiju e frutas.
Esperamos com isso aumentar a circulação do dinheiro que entra em nosso Distrito, dando
condições adequadas de comercialização de produtos agrícolas a muitas famílias que não
Jjm~nda.
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