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Duas imagens contrastantes. Expostos como animais em um zoológico e, quase 40 anos 
depois, desafiando autoridades governamentais. Vítimas de ações violentas e equivocadas 
do Estado brasileiro, os Avá-Canoeiro do Rio Araguaia além de, surpreendentemente, terem 
sobrevivido, se empoderam política e culturalmente e lutam por uma terra exclusiva para eles.
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rizou uma pesquisa exclusiva sobre eles, quando ficamos 
imersos na aldeia de Boto Velho por 15 dias com todo 
o grupo reunido. Isso foi muito importante, porque nos 
contaram passagens e detalhes das violências sofridas no 
passado que nunca tinham contado pra ninguém. Esses 
relatos deram uma densidade grande para o relatório. 
Tratava-se de uma memória absolutamente traumática, 
com temas tabus. Mas, em razão da perspectiva da terra, 
contaram até mesmo sobre o episódio mais traumático, 
o do “contato” com a Frente de Atração da Funai, em 
dezembro de 1973, na Mata Azul. Mesmo com muita 
dificuldade. Foi um momento de catarse. 

Porantim – Como foi este “contato”?
Patrícia Rodrigues – Eles tinham uma memória muito 

viva do que aconteceu.  A Frente de Atração da Funai fez 
um ataque surpresa, de supetão. Eles foram caçados como 
animais. Alguém jogou um facão na direção da Watuma, 
esposa do Tutawa, que estava fora do acampamento e com 
o filho no colo, Juaga. Pegaram ela, que gritou. A partir 
disso, a Frente começou a atirar e soltar fogos de artifício. 
Os Avá, acostumados com os sucessivos ataques, reagiram 
rapidamente com flechas e um dos quatro Xavante que 
ajudou a Frente da Funai a localizar os Avá foi flechado. 
Como sua esposa e seus filhos estavam presos, Tutawa se 
entregou, juntamente com outros três indígenas, o cunhado 
de Tutawa, Tuti, a filha Kaukamã, com 12 anos, e o menino 
Kapoluaga, com 8 anos. Amarrados, eles foram caminhando, 
com água até as coxas, em uma região pantanosa, para a 
fazenda Canuanã, sendo o tempo todo ameaçados pelos 
Xavante no caminho.  Cinco Avá fugiram para o mato, 
inclusive Typyiri, uma menina de cerca de 8 anos, que 

“Mais vivos  
do que nunca”
Dos onze Avá-Canoeiro do Rio Araguaia encontrados pela 
Frente de Atração da Funai, em 1973, seis morreram nos 
três primeiros anos após o violento “contato”. Por sempre 
terem sido resistentes à aproximação com a sociedade não 
indígena e pelas graves violações e a invisibilidade a que 
foram relegados por quatro décadas, ficaram profundamente 
traumatizados. No entanto, resilientes e amorosos, superaram 
as mais trágicas adversidades.

Patrícia Bonilha, Assessoria de Comunicação

Em 1990 a antropóloga Patrícia de Mendonça Rodri-
gues pisou pela primeira vez em uma aldeia indígena. 
Era a aldeia Canoanã, na Ilha do Bananal, onde ela 

iria conviver por seis meses com o povo Javaé, foco da 
sua pesquisa de mestrado. Sentada no calçadão do posto 
indígena, ela foi, surpreendente e amorosamente, abra-
çada por um longo tempo por Tuakiri, a anciã xamã dos 
Avá-Canoeiro. Este povo foi vítima de um violentíssimo 
“contato” realizado em 1973 pela Fundação Nacional 
do Índio (Funai) e três anos depois, inexplicavelmente, 
transferido para morar na terra de seus inimigos históricos, 
os Javaé. Mesmo tendo o povo Javaé como foco de seu 
mestrado e doutorado, desde os primeiros momentos de 
convivência com os indígenas, Patrícia ficou encantada 
com a amorosidade e a simpatia dos Avá. Em uma oca-
sião, para estranhamento do líder Tutawa, ela pediu para 
acompanhá-lo em uma caçada. Ao ter que carregar nas 
costas “um quati enooorme, cheio de sangue e carrapato 
e um passarinho morto na outra mão”, ela rapidamente 
descobriu que entre os povos do tronco Tupi quem 
carrega a caça são as mulheres, contou rindo bastante 
ao se lembrar desta singular experiência. Visivelmente 
comprometida com a luta dos Avá pela superação de 
sua condição, ainda hoje, de “cativos de guerra”, Patrícia 
nos emociona ao relatar, com detalhes, nesta entrevista 
ao Porantim a desafiadora saga dos Avá-Canoeiro Rio 
Araguaia, considerado o povo mais guerreiro e resistente 
ao contato do Brasil Central, que, talvez por isso, chegou a 
ter apenas cinco membros. Como colaboradora da Funai, 
ela já tinha realizado os relatórios de identificação das 
terras indígenas Marãiwatséde, Munduruku e Kayabi. Por 
esta larga experiência e pelo profundo conhecimento dos 
povos da Ilha do Bananal, foi convidada para coordenar 
também o grupo técnico de identificação e delimitação 
da Terra Indígena Utaria Wyhyna, sobreposta ao Parque 
Nacional do Araguaia e de interesse dos Javaé e Karajá. 
Como desdobramento desse trabalho, acabou coorde-
nando os grupos técnicos de identificação e delimitação 
das terras indígenas Javaé/Avá-Canoeiro e Taego Ãwa 
(esta exclusiva dos Avá). Sua atuação junto aos Avá, 
certamente, fortalece a determinação deste povo em 
morar na sua própria terra tradicional. 

Porantim – Quando você começou a pesquisar os 
Avá Canoeiro?

Patrícia Rodrigues – Em 1997, eu voltei para a aldeia 
Canoanã para fazer o doutorado com os Javaé. Como 
eles têm uma organização social dividida entre o lado do 
“rio acima”, onde moram as famílias de maior prestígio, 
e o lado do “rio abaixo”, onde moram os que têm menos 
prestígio, como os “outros” e os “estrangeiros”, que não 
são Javaé, eu morei por um ano bem próximo às casas 
dos Avá. Então, tínhamos uma relação de amizade. Os 
meninos que são adultos hoje eram crianças. Mas eu era 
vista como a pesquisadora dos Javaé, o que implicava 

em algum distanciamento, e não desenvolvi nenhuma 
pesquisa com eles naquela época. Quando terminei o 
doutorado, a Funai me perguntou se queria identificar as 
terras dos Javaé e dos Karajá da ponta norte da Ilha do 
Bananal. Tive a oportunidade de visitar 18 aldeias Karajá 
no Araguaia e a principal aldeia Javaé, onde foi feita uma 
reunião com todos os caciques. Havia várias reivindica-
ções de terras fora da Ilha do Bananal dos dois grupos, 
que fui recolhendo por escrito. A Funai autorizou, então, 
a constituição dos grupos técnicos (GT), coordenados 
por mim. Em campo, ao pesquisar as terras de interesse 
dos Javaé, nos aproximamos mais dos Avá. Foi muito 
importante a participação da bióloga do GT, a Luciana 
Ferraz, que iniciou uma relação de muita empatia com 
eles. Mas não sabíamos se eles tinham uma demanda 
pela terra deles.  Tinham ficado invisíveis por décadas 
e o discurso oficial era de que estavam praticamente 
extintos e assimilados. Fiquei muito surpresa quando me 
contaram que os filhos das novas gerações tinham sido 
batizados com os nomes dos antepassados e que havia 
um desejo muito forte de retornar para a terra deles. 
Trouxemos a demanda deles para a Funai. E também 
conseguimos convencer os caciques Javaé de que a terra 
reivindicada pelos dois grupos fosse denominada Terra 
Indígena Javaé/Avá Canoeiro. Foi uma grande vitória. A 
partir disso, os Avá ficaram muito felizes e começaram 
a me ver com outros olhos, como uma aliada mesmo. 

Porantim – Quantos eles eram nesta época e quando 
isso aconteceu?

Patrícia Rodrigues – Eles eram cerca de 20. Isso foi 
em julho e agosto de 2009. Em novembro a Funai auto-
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Porantim – E em relação às ações judiciais, de indenização?
Patrícia Rodrigues – Em 2012, o procurador do MPF-

TO, Álvaro Manzano, propôs uma ação civil pública na 
qual solicitava da Funai e da União uma indenização no 
valor de quatro mil salários mínimos por danos morais 
coletivos ao povo Avá-Canoeiro. Uma primeira decisão 
judicial obrigou a Funai a pagar 1/5 de salário mínimo 
para cada membro do grupo enquanto este não retornar 
para a terra de ocupação tradicional. Em março de 2015, 
o juiz federal de 1ª instância, Eduardo de Assis Ribeiro 
Filho, decidiu que o valor da indenização deveria ser 
usado na aquisição de terras para alocação do grupo até 
a conclusão do processo de demarcação de suas terras. A 
Funai recorreu e o desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF-1), Jirair Aram Meguerian, em 
abril deste ano, expediu uma nova decisão em que anulou 
a proposta de compra da terra, mas manteve a decisão de 
pagar 1/5 de salário mínimo para cada membro do povo.  
No momento, a Procuradoria Geral da República (PGR) 
está tentando reverter esta última decisão. 

Porantim – Como você avalia a atual conjuntura, a 
partir da perspectiva dos povos indígenas?

Patrícia Rodrigues – Como sabemos, houve um grande 
avanço na garantia de direitos a partir da Constituição de 
1988 e a política indigenista avançou bastante. É preciso 
reconhecer que muitas terras foram demarcadas e homo-
logadas. Agora estamos indo pro outro lado do pêndulo. 
As bancadas no Congresso, por exemplo, se reorganizaram, 
e estão nesta ofensiva contra os direitos constitucionais 
dos indígenas. A história, às vezes, parece ser pendular e 
estamos em um momento de predomínio do conservado-
rismo.  Também temos que considerar outras questões. O 
conhecimento da antropologia não avançou como deveria 
ter avançado, não teve o impacto que deveria ter tido na 
sociedade. Sabe-se tanto sobre os povos indígenas e os 
afrodescendentes, sobre a nossa história, mas este conhe-
cimento não se esparramou como deveria na sociedade. A 
educação, neste sentido, deveria estar bem mais resolvida. 
A questão indígena é uma questão de todos nós porque ela 
tem o aspecto social, o ambiental. Não se limita a cada povo. 
Nesse sentido, existe uma grande frustração porque temos 
conhecimentos tão aprofundados e especializados, por um 
lado, e o discurso tão superficial que vemos na mídia, por 
exemplo, por outro. Discussões já ultrapassadas na acade-
mia não chegam à sociedade, infelizmente. É um problema 
porque o conhecimento, de modo geral, é tão mínimo que 
ainda temos que tentar mostrar que os indígenas são gente 
e sujeitos de direitos. 

Porantim – Na sua percepção, o que vem acontecendo 
no território, digamos, nos últimos 20 anos?

Patrícia Rodrigues – O que vejo é que as mudanças 
são aceleradíssimas. No Araguaia, onde vou todo ano, o 
desmatamento é assustador. Também há muitos grandes 
projetos de irrigação, extensas plantações de soja e arroz, 
muito agrotóxico, assoreamento. Há mais de 30 anos, existe 
a proposta de construir a estrada que vai cortar a Ilha do 
Bananal de um lado ao outro para facilitar o transporte 
dos produtos do Centro-Oeste para o porto de Itaqui, na 
Bahia – o que será um desastre para os indígenas e o meio 
ambiente. A pressão está muito maior agora, com os ruralistas 
fortalecidos. E eles estão sempre tentando implementar o 
projeto da hidrovia, no Araguaia, desconsiderando que o rio 
está muito mais seco. Mesmo assim, devido aos interesses 
do agronegócio, não desistem. 

Porantim – Qual é a real motivação para haver uma 
CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito] da Funai e do Incra 
hoje no Congresso Nacional?

Patrícia Rodrigues – É mais uma tentativa de esvaziar 
totalmente a Funai. Desse modo, torna-se possível a apro-
priação dos recursos naturais dentro das terras indígenas 
que ainda não conseguiram acessar. Isso é resultado do que 
o Brasil deveria ter feito mas não fez, a reforma agrária. A 
Funai, devido a todos os seus problemas, sempre foi muito 
criticada por nós. Mas, neste momento, estamos na posição 
de defender o Estado porque sem as ações indigenistas, o 
que vai sobrar para os povos indígenas? Claro que queremos 

um Estado que atue decentemente. Mas é melhor um Estado 
atuando, mesmo que tenha omissões, do que totalmente à 
mercê do grande capital. 

Porantim – Nesta CPI percebe-se que a crítica ao trabalho 
dos antropólogos tem sido radicalizada. Você acredita que está 
havendo um processo de criminalização destes profissionais?

Patrícia Rodrigues – A antropologia é um modo de 
consciência que foi sendo construído, ao longo de mais de 
cem anos, em relação ao outro, à alteridade, com pesquisas 
profundas de campo. Foi havendo uma crescente consciên-
cia em relação às capacidades destes povos que são muito 
maiores do que o senso comum pressupõe. Os indígenas 
ainda são associados à natureza e elementos básicos sobre 
eles continuam desconhecidos pelo povo brasileiro. Quanto 
mais você aprofunda esse tipo de consciência, você tende a 
passar a defender os direitos deles. Você vai ter consciência 
da legitimidade da alteridade, do modo de ser diferente, da 
sabedoria que eles têm em relação a vastos e profundos 
conhecimentos sobre os quais ainda estamos tateando. 
Quem tem um mínimo de conexão com a verdade e a jus-
tiça, depois que toma conhecimento do contexto histórico, 
tem que ser favorável à causa indígena. Esta ofensiva sobre 
os indígenas, em grande parte, é produto da ignorância, do 
preconceito, do desconhecimento. Há 500 anos se discutia 
se os indígenas tinham alma. Hoje não está muito diferente. 
Mas quando você passa a conhecer, não tem como não 
defender. Nesta CPI, não querem ouvir a verdade, querem 
só repetir o que, frequentemente, já argumentam: “que 
tem muita terra pra pouco índio”. Se quisessem saber da 
realidade, iriam ler os relatórios. Mas não estão interessados.   
O que querem, simplesmente, é fragilizar os indígenas com 
o uso de frases de efeito no senso comum.

Porantim – Por que a sociedade ocidental tem tanta 
dificuldade de aceitar e respeitar a existência de uma socie-
dade diferente, com suas particularidades sociais, políticas, 
culturais e históricas?

Patrícia Rodrigues – Isso vem das nossas origens, mas 
onde começou este problema? Talvez um dos caminhos 
para compreender seja a diferenciação entre natureza e 
cultura, um tema clássico na antropologia. A gente natu-
raliza, tende a associar à natureza, o que não compreende. 
O que é diverso vai para o campo do biológico, e é consi-
derado inferior. Esta dissociação entre natureza e cultura 
perpassa toda a construção do Ocidente e também serve 
para justificar a exploração e a apropriação dos recursos. A 
naturalização dos indígenas “sem alma”, a escravização e o 
tráfico dos negros, ambos considerados “povos da floresta”, 
selvagens, têm também esta dimensão. Não eram gente. Ou 
seja, a naturalização serve como um pressuposto para que 
os recursos sejam apropriados... para se construir a história 
como foi construída aqui no Brasil. 

Porantim – É possível conciliar o modelo desenvolvimen-
tista com o respeito ao Bem Viver?

Patrícia Rodrigues – Acho muito difícil porque temos 
uma outra lógica, outros princípios fundamentais, outra visão 
da natureza. Temos esta ideia de que somos separados da 
totalidade. O individualismo exacerba nossa incapacidade 
de ver que somos conectados com todo o resto. Esta é uma 
das principais diferenças. Focamos na parte e não no todo. 
Os povos indígenas têm esta visão holística, em que o todo 
se sobrepõe à parte. A falta de conexão característica da 
visão ocidental capitalista não deixa perceber que, agredindo 
os povos indígenas e o meio ambiente, estamos agredindo 
a nós mesmos. É tão básico, mas ainda falta enxergar isso. 

Porantim – O que o Brasil e a humanidade, como um 
todo, perderia com a extinção de um povo como os Avá?

Patrícia Rodrigues – Por baixo, perde conhecimento, 
outras formas de enxergar o mundo, de se relacionar com a 
vida, com os outros seres, menos prejudiciais e mais harmô-
nicas do que as nossas. O discurso de certos pesquisadores, 
da mídia e de antigos indigenistas era de que os Avá eram 
um grupo em extinção e aculturado. Mas eles não estão em 
extinção nem do ponto de vista biológico, nem cultural. 
Eles estão mais vivos do que nunca, se reproduzindo física 
e culturalmente, com um projeto de futuro, a revitalização 
da língua e determinados a voltar para a terra tradicional. u

“Quem tem um mínimo de conexão 
com a verdade e a justiça, depois que 

toma conhecimento do contexto 
histórico, tem que ser favorável 
à causa indígena. Esta ofensiva 

sobre os indígenas é produto da 
ignorância, do preconceito, do 

desconhecimento

”

havia sido baleada e morreu dois dias depois. Os quatro 
restantes foram contatados no ano seguinte. Dos onze Avá 
encontrados pela Frente, seis morreram até três anos após o 
contato. Por sempre terem sido extremamente resistentes ao 
contato e pela violência com que ele aconteceu, eles ficaram 
profundamente traumatizados. Percebemos naquela ocasião 
que o tempo emocional dos Avá que foram capturados parou 
ali. É como se este trauma continuasse vivo neles.

Porantim – E o que aconteceu depois?
Patrícia Rodrigues – Resumidamente, eles foram trans-

feridos para um acampamento na Mata Azul, onde houve 
abusos físicos e emocionais. Em 1976, veio uma absurda 
ordem da Funai determinando a transferência dos Avá da 
fazenda para a aldeia Canoanã, no território tradicional 
dos Javaé, seus inimigos históricos. Os Javaé eram cerca de 
400, e também não foram consultados. Teve início, então, 
uma nova série de graves abusos e marginalização, pois 
eles foram incorporados à aldeia como cativos de guerra, 
embora o Estado é que tenha vencido a guerra contra eles. 
Cheguei à conclusão de que os Avá preferiam o passado 
de perseguições e fuga, antes do contato, porque, pelo 
menos, tinham um pouco de autonomia. Porque o que veio 
depois era, e continua sendo, extremamente cruel. Os que 
foram capturados nunca foram aceitos como parceiros de 
casamento e eles passaram muita fome, porque não tinham 
autorização para fazer roça e tinham muita dificuldade de 

caçar. Chegaram ao cúmulo de pegar comida e objetos no 
lixão da Fundação Bradesco. Foram muitas humilhações e 
a Funai nunca os inseriu em nada, em nenhum processo 
político ou social. 

Porantim – Como está a situação da terra reivindicada 
por eles?

Patrícia Rodrigues – O GT da Terra Indígena Taego 
Ãwa foi instituído em 2011 e o relatório entregue em 2012. 
Para que fosse aprovada a constituição do GT, procuramos 
o Ministério Público Federal (MPF), o Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi) e a Comissão de Anistia. Conseguimos 
envolver muita gente, inclusive pessoas da Funai que não 
tinham vínculos com essas ações do passado e que se pron-
tificaram a apoiar esse povo. No “dia do índio”, em 2012, 
o resumo do relatório foi publicado no Diário Oficial da 
União pela Funai, reconhecendo a tradicionalidade da terra 
dos Avá. O processo foi encaminhado para o Ministério da 
Justiça (MJ) em 2013, onde aguarda a Portaria Declarató-
ria. No entanto, em 2014, devolveram o relatório pedindo 
diligências ao Incra [Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária] porque em 1997 e 1998, foi feita a desin-
trusão do Parque Indígena do Araguaia, quando o Incra 
assentou cerca de 700 famílias fora da Ilha do Bananal. As 
terras foram adquiridas de pessoas que as tinham comprado 
da Fundação Bradesco, que, por sua vez, tinha ocupado área 
indígena, através de uma parceria com os irmãos paulistas 
Pazzanese. Ou seja, o Incra comprou terras que eram de 
ocupação indígena tradicional e assentou 120 famílias do 
Assentamento Caracol em metade da atual Terra Indígena 
Taego Ãwa, o que é um escândalo! Agora, o processo está 
parado. O Incra ainda não se manifestou. 
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Patrícia Bonilha, Assessoria de Comunicação

Dezembro de 1973

No auge da ditadura militar, durante semanas, seis 
indígenas Avá-Canoeiro do Rio Araguaia foram 
colocados em um cercado de madeira no quintal 

de uma pequena farmácia da fazenda Canuanã, na Ilha do 
Bananal, região Centro-Oeste do Brasil. Após terem sido 
perseguidos e caçados como animais selvagens, ficaram 
em exposição como animais de um zoológico. Curiosas e 
intrigadas, pessoas vinham dos arredores e até mesmo de 
povoados distantes para testemunhar a atração inusitada: 
temidos índios “pelados” que tinham sido “domados” pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai).

Os veículos da “grande” imprensa, tanto nacional como 
estrangeira, destacaram o caráter espetacular do “evento” 

e glorificaram o corajoso “feito” da Frente de Atração do 
órgão indigenista do Estado, que atuou sob o comando do 
jovem sertanista Apoena Meirelles. Ele havia conseguido 
cumprir, em apenas dois meses, a precipitada missão de 
fazer “contato” com os Avá-Canoeiro, o povo indígena 
mais resistente à aproximação de todo o Brasil Central. 

A Funai divulgou que esse “contato” com os Avá-
Canoeiro tinha sido pacífico, como uma confraternização, 
e que os indígenas teriam ficado felizes e agradecidos. 
“Houve sorrisos, risadas e muitos abraços”, garante o seu 
Boletim Informativo, publicado na época. 

No entanto, este fabuloso e heroico episódio nunca 
aconteceu na realidade. Propalada aos quatro cantos 
do mundo como uma vitória do Estado, da ordem e do 
progresso, segundo os depoimentos dos próprios Avá, 
essa, certamente, foi uma das operações mais desastrosas, 
violentas e criminosas realizadas por esse órgão no Brasil 
– para saber mais, leia entrevista e artigo publicados nas 
páginas 6, 7, 10 e 11 desta edição do Porantim. A tragédia 
toma uma dimensão ainda maior porque a Funai havia 
sido criada há apenas seis anos justamente para substituir 
o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), instituição estatal 
conivente e, em muitos casos, responsável pelo massacre 
e genocídio de vários povos indígenas, como atesta o 
Relatório Figueiredo - documento oficial produzido pelo 
próprio governo militar.

Após dois séculos de incontáveis perseguições e fugas, 
esse “contato” foi percebido pelos Avá como o marco 
dramático de sua derrota final que, como consequên-
cia, os levou a décadas de cativeiro, radical opressão e 
invisibilidade... como se tivessem deixado de ser gente. 

Agosto de 2012

Quase quarenta anos depois, em uma reunião de 
lideranças de diversos povos indígenas de Goiás 

e Tocantins com representantes do Executivo, o 
jovem Diego Avá-Canoeiro, na época com 20 

anos, indignado com a total falta de com-
preensão sobre a calamitosa realidade de 
alguns povos indígenas, aponta sua bor-
duna, tradicional arma de guerra, para duas 

renomadas autoridades públicas: José Weber 
Holanda Alves, que era braço direito 

do ministro da Advocacia Geral 
da União (AGU) Luis Inácio 
Adams, e o, então, chefe da 
Procuradoria Federal Espe-
cializada da Funai, Flávio 
Chiarelli Vicente de Azevedo, 

que posteriormente ocuparia 
o cargo de presidente interino 

deste órgão, e desde junho de 2015 
é assessor especial do Ministério da Justiça. 

Barbárie e 
Resistência
Duas situações emblemáticas, 
separadas por um intervalo de quase 
40 anos, e fatos concretos, como o 
aumento populacional e a luta pela 
terra tradicional, anunciam que o 
período de extrema vulnerabilidade 
vivido pelo povo Avá-Canoeiro do 
Rio Araguaia, em que sua própria 
existência física esteve sob severo risco, 
foi superado. Hoje, eles estão mais 
próximos de realizarem o mito profético 
da libertação da condição de cativos.

Kaukamã, sua filha Angélica e netos: em busca do Bem Viver
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Vivenciando a narrativa mítica 

Segundo revelou Agàek, filho de Tutawa, ao Grupo de 
Trabalho da Funai em uma ocasião, seu povo tem um 

mito que profetiza que em um momento da história, em 
que os Avá estariam restritos a poucos membros, eles seriam 
capturados por inimigos e passariam a viver como cativos. 
Depois de muito tempo, a libertação finalmente aconteceria 
e o grupo voltaria a se reproduzir e recompor sua estrutura 
política, social e cultural e a morar em sua própria terra.  

Cinco fatores, especialmente, indicam que os Avá estão 
no caminho para a realização do mito ancestral. O primeiro 
deles é o crescimento populacional. Atualmente, graças à 
Kaukamã, que teve seis filhos de breves relacionamentos 
com os Javaé e, depois, de um casamento com um Tuxá, 
eles são 23. Isso significa que houve um aumento de 460% 
da população desde 1976. 

O segundo fator que explicita que os Avá não são um 
grupo “aculturado” ou que teria sido assimilado pela cultura 
Javaé ou pela sociedade nacional é a capacidade que tiveram 
de preservar a língua nativa, de origem Tupi-Guarani. Este 
é um feito incrível já que, restritos a apenas 
cinco sobreviventes, eram ridicularizados 
sempre que falavam na sua língua. 

A preservação de importantes con-
ceitos, visões de mundo e práticas 
culturais e ancestrais, como a trans-
missão dos nomes pessoais, deixa clara 
a intenção de perpetuar por meio das 
novas gerações o vínculo com os 
antepassados. 

Merece destaque, por exemplo, 
o fato de que o líder político e 
ipaje (xamã) Tutawa batizou as 
crianças nascidas após o contato 
com os nomes dos antepassados 
mortos durante as décadas de fuga, 

“Eu disse a eles: ‘Como vocês reagiriam se alguém entrasse 
em suas casas, destruísse o que vocês têm e ameaçasse a 
sobrevivência de suas famílias? Se alguém não permitisse 
que vocês vivessem em suas próprias casas?’. Eles ficaram me 
olhando, assustados”, rememora Diego, neto do líder Tutawa. 

Diferente do humilhante episódio vivido pelos sobrevi-
ventes de seu povo em 1973, este desafiador ato protagoni-
zado por Diego não teve grande repercussão na mídia. No 
entanto, ele é extremamente simbólico. Ali, Diego explicitava 
que os Avá-Canoeiro do Rio Araguaia estavam inseridos em 
um novo ciclo da sua história. 

Diante das piores condições impostas por um sistema 
cujos protagonistas (mineradores, criadores de gado, fazen-
deiros, poderosos grupos econômicos), sem qualquer pudor, 
destruíram vidas e desprezaram sua riqueza cultural e política 
e sua sabedoria ancestral, os Avá-Canoeiro, surpreenden-
temente, sobreviveram.  

aprisionamento e submissão ao inimigo. Esta prática tem 
uma importante conotação identitária, já que fortalece as 
referências históricas e culturais Avá. Desse modo, a Terra 
Indígena Taego Ãwa, reivindicada pelos Avá foi batizada 
por Tutawa como o nome de sua segunda esposa (Taego). 
Também cabe ressaltar que crianças das novas gerações 
têm apresentado alguns sinais de vocação xamânica, como 
a habilidade de cantar durante o sono.  

A ligação visceral com o território sagrado é um outro 
fator que os motiva a reivindicar uma área exclusiva para 
eles. E, por fim, a perceptível união e amorosidade que os 
familiares mantém entre si, mesmo vivendo em lugares dis-
tantes, os empodera na busca do Bem Viver. “Minha família 
toda, meu povo reunido novamente, é isso que queremos. 
Hoje estamos esparramados, mas somos unidos. Todo dia a 
gente se fala, por telefone, e agora, com a tecnologia, pelo 
‘zap’. Com duas irmãs, a gente fala pelo orelhão. Mas todo 
dia nos falamos”, conta Angélica da Silva Avá-Canoeiro, de 29 
anos, cujo nome indígena é Typyire. Casada com um Karajá, 
ela mora em Santa Izabel do Morro, uma aldeia Karajá, a 
160 km da Mata Azul, onde pretende morar o quanto antes.

Empoderados
Três meses depois do primeiro trabalho em campo do 

GT da Funai, em 2009, eles comunicaram aos Javaé que “não 
eram um grupo em extinção” e que dali em diante queriam 
participar das reuniões comunitárias na aldeia Canoanã.

Os Avá também reivindicaram à Funai e ao Ministério 
Público Federal (MPF) que seja feita a mudança dos nomes 
em seus documentos oficiais, nos quais apelidos, nomes 
errados, pejorativos ou de outras línguas, além de genealogias 
incorretas, foram registrados à revelia de seus portadores. 

Recentemente, sentindo-se reconhecidos como pes-
soas, com direitos, e com a autoestima mais elevada, os 
Avá-Canoeiro têm se integrado ao movimento indígena e 
participado de diversos debates e mobilizações. “Antes, eu 
não sabia que outros povos indígenas sofriam tanto. Agora, 
estamos mais envolvidos, não só pelas nossas crianças e pelo 
meu povo, mas por todos os indígenas. Somos discriminados, 

tirados das nossas terras. Não queremos mais este 
sofrimento”, declarou Davi da Silva Avá Canoeiro, 

de 32 anos, morador da aldeia Canoanã.

Em busca da terra esbulhada
“Nossa força vem do meu avô, o 
Tutawa. Desde quando éramos crian-

ças ele falava: ‘A gente mora numa 
aldeia que não é nossa. Mesmo 
quando eu morrer, vocês têm 
que ir atrás do que querem’. Ele 
sempre foi tão forte diante de 
tudo o que viveu que passou essa 
força para a gente. Nós vamos 
recuperar nossa terra. E eu queria 
que ele estivesse vivo para ver”, 
ressalta Angélica.

Sobre as razões e os motivos 
de terem suas terras reivindicadas 

de volta, ela é incisiva: “Em todo o 
lugar tem discriminação. Não adianta morar na cidade ou 
em uma aldeia de outro povo. Você ficar em um lugar sem 
poder fazer nada, sem poder falar sua língua, sendo despre-
zado... Queremos recuperar a terra onde estão enterrados 
nossos ancestrais para que nossos filhos possam crescer e 
brincar livres, sem discriminação, e para podermos levar 
nossas origens para frente”, conclui ela. 

Convicta, Angélica avalia que “a Funai cometeu erros 
absurdos com o meu povo” e não titubeia em afirmar que 
devolver a terra tradicional aos valentes Avá-Canoeiro é o 
mais relevante e urgente passo que o Estado brasileiro deve 
dar para iniciar o pagamento de sua incalculável dívida his-
tórica, social e cultural junto a seu povo. Que assim seja! u

Os distintos grupos Avá-Canoeiro

Separados há mais de 160 anos, os Avá-Canoeiro do 
Rio Araguaia possuem uma história diferenciada e 

se distinguem etnicamente dos Avá-Canoeiro do Rio 
Tocantins, que em 1983 também formavam um grupo 
restrito de apenas seis sobreviventes. Habitantes da Terra 
Indígena (TI) Avá-Canoeiro, localizada nos municípios de 
Minaçu e Colinas do Sul, em Goiás, os Avá do Tocantins 
tiveram parte de sua TI inundada pela construção da 
Usina Hidrelétrica Serra da Mesa na década de 1980. 

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), na região 
da bacia do Araguaia, os Avá moram na aldeia Boto 

Velho ou Inãwebohona, na TI de mesmo nome; na TI 
Javaé/Avá Canoeiro e na TI Parque do Araguaia, nos 
municípios de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, 
Sandolândia e Pium.

Há informações de que há outros dois grupos de 
Avá-Canoeiro ainda não contatados pela Funai. Um 
deles provavelmente se desloca pela região serrana dos 
formadores do alto Rio Tocantins (GO) e o segundo deve 
habitar o norte da Ilha do Bananal (TO), no interior da 
TI Parque do Araguaia.

A participação dos Avá-Canoeiro no movimento indígena é uma 
evidência do empoderamento das novas gerações

Egon HeckKlaus Gunther
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Resiliência. Talvez a melhor palavra para definir a 
vida e o caráter de Tutawa Ãwa de forma sintética. 
Poucas pessoas desenvolveram essa habilidade 

extraordinária como este guerreiro de temperamento 
afetuoso e alegre que guiou e liderou o povo Ãwa no 
vale do Rio Araguaia durante as décadas de genocídio 
anteriores ao contato e nos anos de submissão que 
se seguiram à captura de dez sobreviventes. O fato 
chocante de negarem a ele o seu último desejo – o 
de ser enterrado no Capão de Areia, o último refúgio 
antes do contato – foi apenas um entre os incontáveis 
e desumanos obstáculos que teve que enfrentar jun-
tamente com seu povo durante toda a vida. Nascido 
na década de 1930 em uma gruta que servia de abrigo 

para seus parentes, faleceu em 6 de junho de 2015 
como um intruso em terra estranha. 

Dois meses depois, deprimido com a morte de seu 
pai, morreu Agàek, o primogênito de Tutawa, que há 
décadas era dependente de álcool e visivelmente desnu-
trido, em meio a um quadro complexo de insuficiência 
renal e respiratória, tuberculose, pneumonia e calazar. 
O estado de seu corpo denunciava o abandono e as 
privações a que os Avá-Canoeiro do Araguaia foram 
submetidos por décadas. Do grupo capturado pela 
Frente de Atração da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) há 42 anos, resta agora apenas Kaukamã, filha 
de Tutawa e mãe de todas as crianças da primeira 
geração nascida após o contato.

Tutawa passou metade da vida fugindo de massacres 
coletivos, incêndios de aldeias, tiroteios, assassinatos 
sucessivos da maioria dos parentes próximos, tocaias, 
cães de caça, caçadores de índios a cavalo, fome. E 
mesmo assim manteve as qualidades nobres e ideais 
dos chefes tupi: a capacidade de liderança na guerra 
e a generosidade na distribuição dos recursos entre os 
membros do grupo. Guerra brutal é a expressão que 
descreve o que os Ãwa – conhecidos como Avá-Canoeiro 
na literatura ou “Cara Preta” na região do Araguaia 
– viveram com a colonização do médio Araguaia no 
século 20. A memória regional atribui aos famosos 
caçadores de “Cara Preta”, como Martim Cabeça Seca 
e Vicente Mariquinha, entre outros, o assassinato de 
centenas de índios e a destruição de aldeias inteiras 
nas décadas de 1940, 1950 e 1960.

Quando Tutawa perdeu os primeiros dentes de leite, 
seu grupo de parentes, liderado por seu pai, Wapotxi, 
teve que abandonar a gruta em que se refugiava ao 
norte da Ilha do Bananal, no Pará. Tutawa ainda não 
tinha completado 20 anos, não era casado e nem 
tinha filhos quando seu pai foi assassinado por um 
branco, por volta de 1950, cabendo a ele assumir o 
seu lugar. O líder Ãwa tradicionalmente tinha a fun-
ção de guiar e proteger o grupo, decidindo quando e 
para onde se mudar, tarefa assumida exemplarmente 
pelo novo líder. O exercício da liderança foi acom-
panhado da responsabilidade de alimentar os mais 
jovens, que ainda não tinham a habilidade de caçar 
ou que tinham perdido seus pais. Tutawa guiou seus 
parentes por uma vasta região, dirigindo-se cada vez 
mais para o sul e em condições cada vez mais difíceis, 
pois o cerco dos moradores regionais se intensificou 
consideravelmente nos anos que se seguiram. A Ilha 
do Bananal e o interflúvio entre o Rio Javaés e o seu 
principal afluente, o Rio Formoso do Araguaia, habi-
tados pelos Avá-Canoeiro desde as últimas décadas 
do século 19, foram escolhidos como a principal área 
de movimentação. 

Uma ponte para o futuro
Patrícia de Mendonça Rodrigues,  
PhD em Antropologia, coordenadora dos grupos 
técnicos de identificação e delimitação das Terras 
Indígenas Javaé/Avá-Canoeiro e Taego Ãwa

Vinícius Berger

Mesmo tendo uma vida dividida 
entre perseguições contínuas 

e o cativeiro entre 
inimigos históricos, 

o valente Tutawa 
é reconhecido 

como um líder 
extremamente 
afetuoso 
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Diante da perseguição incessante pelos novos colo-
nizadores, em que os Avá muitas vezes foram obrigados 
a abandonar os corpos dos parentes mortos durante a 
fuga desesperada, por muitos anos a rotina caracterizou-
se por um eterno deslocamento de acampamento em 
acampamento, instalados em lugares inóspitos. O grupo 
de adultos, crianças e velhos optou por caminhar princi-
palmente durante a noite por questões de segurança. As 
pessoas dormiam ou se mantinham em silêncio durante 
o dia em áreas de difícil acesso, comunicando-se muitas 
vezes com assobios de pássaros. Os Avá-Canoeiro do 
Araguaia andavam distantes das margens dos grandes 
cursos d’água, em lugares mais interioranos, fugindo dos 
ataques dos brancos e dos povos Javaé e Karajá. Com a 
perda da possibilidade de praticar a agricultura, 
a alimentação se restringiu à carne de caça, 
basicamente, ou de bois e cavalos, ocasional-
mente, e aos frutos e raízes coletados durante 
as caminhadas. Algumas vezes ficaram sem 
caçar, jejuando por dias, diante da vizinhança 
ameaçadora dos fazendeiros. 

Os 14 sobreviventes que chegaram à Mata 
Azul, localizada dentro da imensa Fazenda 
Canuanã, por volta de 1967 ou 1968, integravam 
um grupo de parentes próximos, reduzidís-
simo em comparação ao que o menino Tutawa 
conheceu em sua infância. O Capão de Areia, 
habitado pelos porcos selvagens, seu alimento 
predileto, e único local a salvo da inundação nas 
enchentes anuais, tornou-se o principal refúgio 
do grupo. Durante o breve, porém intenso e 
dramático período em que viveram na Mata 
Azul e nas regiões vizinhas, os Avá-Canoeiro do 
Araguaia foram caçados como animais selvagens pelos 
moradores regionais sem trégua, incluindo os vaqueiros 
da Fazenda Canuanã, dos irmãos Pazzanese, saga que 
culminou com a sua captura pelos agentes do Estado. Na 
época, a Fundação Bradesco manifestou interesse em se 
estabelecer em uma zona rural, iniciando uma parceria 
com os proprietários da fazenda, o que “coincidiu” com a 
instalação da Frente de Atração pela Funai para encontrar 
os índios que incomodavam os fazendeiros da região.

Os Avá-Canoeiro lembram que Tutawa sempre enfren-
tava os inimigos destemidamente, tentando proteger 
os seus familiares. Enquanto os outros corriam para se 
esconder dos ataques, ele procurava algum lugar a salvo, 
de onde pudesse enxergar seus adversários para atingi-los 
com as flechas mortais que ficaram célebres na região 
e na literatura. Foi assim também quando a Frente de 
Atração encontrou o grupo no Rio Caracol, em 1973, 
então reduzido a apenas onze pessoas, e entrou atirando 
no acampamento de supetão, matando uma criança. 
Depois dos tiros e dos fogos de artifício, parte do grupo 
conseguiu fugir, enquanto outra parte permaneceu no 
lugar a contragosto, seguindo a liderança de Tutawa, que 
decidiu se entregar, não porque confiou nos sertanistas, 
conforme o boletim oficial mistificador e inverossímil 
produzido no auge dos governos militares, mas porque 
foi solidário com sua esposa e seu filho pequeno, os mais 
frágeis do grupo, que haviam sido capturados à força. 

O restante do grupo – quatro pessoas em estado 
de saúde deplorável, conforme os relatórios médicos 
da época – foi contatado em 1974, com a ajuda de 
um dos caçadores de índios da Fazenda Canuanã, que 
foi integrado à equipe, e do próprio Tutawa, que foi 
induzido a acreditar, equivocadamente, que poderia 
viver em paz em seu território se colaborasse com os 
sertanistas. A Funai não cumpriu a sua parte no acordo 

e ele acabou interiorizando por muitos anos uma culpa 
indevida pelo fato de ter atraído os remanescentes Avá 
para a nova realidade. 

O horror dos anos passados seria substituído agora 
pela grande derrota na guerra travada pelos Ãwa com os 
colonizadores desde o século 18, pelo menos, quando os 
antepassados do grupo do Araguaia foram encontrados e 
atacados nas cabeceiras do Rio Tocantins. O povo que mais 
resistiu ao contato com o colonizador no Brasil Central, 
segundo a literatura histórica, recusando-se terminan-
temente a estabelecer relações pacíficas, interpretou o 
contato como uma “captura” pelos inimigos, represen-
tados pela Frente de Atração da Funai e os fazendeiros 
da região, e o que se sucedeu como o cativeiro do qual 
ainda não se libertou. 

O pior ainda estava por vir. A outra metade da vida, 
Tutawa viveu lidando - de cabeça erguida, é preciso des-
tacar - com as consequências devastadoras da derrota 
imposta pelo inimigo, juntando os fragmentos do que 
restou de seu povo para não perder o fio da meada que 
ligava os antepassados à nova geração nascida após o 
contato. O guerreiro e também pajé tornou-se a ponte 
entre o passado e o futuro do povo Ãwa.  

Durante os quase três anos em que viveram nas terras 
da Fazenda Canuanã, supervisionados pela Funai, os Avá-
Canoeiro foram vítimas de abusos físicos e emocionais 
diversos, os quais compõem uma memória traumática 
do grupo. Tanto os Javaé quanto os moradores regionais 
lembram-se muito bem do cercado em que os Avá foram 
colocados e expostos à visitação pública na fazenda, 
durante semanas, atraindo a curiosidade dos que que-
riam ver os “índios pelados”. E tanto os Javaé quanto os 
Avá lembram-se com nitidez do período em que foram 
forçados a conviver na Mata Azul pela Funai, que des-
considerou o fato básico de que os dois grupos eram 

adversários históricos, com uma memória viva das mortes 
recíprocas no passado. Os Javaé, habitantes imemoriais 
do Araguaia, que compartilhavam um mesmo território 
com os Avá-Canoeiro desde o século 19, foram levados 
pelos sertanistas a servir de guardas e “amansadores” dos 
índios capturados, que, no entanto, contaram sempre 
com a orientação e a proteção de Tutawa.  

Em 1976, com uma decisão repentina e autoritária, a 
Funai impôs a transferência dos sobreviventes para a aldeia 
Canoanã, dos Javaé, com cerca de 400 pessoas. Dos onze 
Avá-Canoeiro que restaram na Mata Azul, seis faleceram 
nos três primeiros anos depois do contato. Reduzidos a 
cinco pessoas, os Avá foram assimilados pelos Javaé em 
uma tradicional categoria social de cativos de guerra, 

em uma posição de subalternidade. O resul-
tado, nos longos anos que se seguiram, foram 
graves restrições alimentares e variadas formas 
de marginalização social e econômica, como 
o celibato forçado ou relacionamentos breves, 
violentos e estigmatizados, imposição de nomes 
pejorativos, proibição de praticar a agricultura e 
trabalhos braçais, entre outras. Paralelamente, a 
Fundação Bradesco impediu Tutawa de continuar 
abatendo bois na fazenda, oferecendo em troca 
pão e leite diários e as cabeças de bois e porcos 
que são destinadas ao lixão, instalado em uma 
antiga área de caça do grupo.

 Mesmo assim, apesar de todos os prog-
nósticos em contrário, em que acadêmicos, 
jornalistas e indigenistas declararam a iminente 
extinção do grupo, os Ãwa conseguiram se 
reproduzir como um povo único, por meio de 
uniões com os Javaé, Karajá e Tuxá, somando 

mais de 20 pessoas atualmente, em crescente expansão. 
O pajé Tutawa cuidou com afeto e dedicação exemplares 
da educação de seus descendentes, ensinando a língua, 
práticas rituais e batizando todas as crianças que nas-
ceram após o contato com os nomes dos antepassados, 
conforme a tradição Ãwa. Foi ele também quem liderou 
o grupo, por mais de 20 anos, na recusa irredutível em 
abandonar a região do Araguaia, com a qual mantém 
ligações profundas de variadas ordens, enfrentando 
o projeto persistente de um convênio indenizatório e 
milionário entre Funai e Furnas de transferi-los para uma 
terra indígena no Rio Tocantins*.

Nos últimos anos, os Avá-Canoeiro do Araguaia uni-
ram-se mais do que nunca e dedicaram-se à retomada 
de parte do território tradicional, obtendo em 2012 o 
reconhecimento oficial da Terra Indígena Taego Ãwa 
(TO), que foi nomeada por Tutawa e aguarda a Portaria 
Declaratória do Ministério da Justiça. 

Ainda morando fora da terra, contudo, os Avá-Canoeiro 
foram impedidos pelos moradores que ocupam parte da 
área reivindicada por eles – e que também foram vítimas 
de mais uma política equivocada do Estado** – de enterrar 
o velho guerreiro no Capão de Areia. 

Mas os Ãwa agora têm um futuro e o mito profético 
diz que eles retornarão para casa. u

* Terra Indígena Avá-Canoeiro (GO), inundada pela hidrelétrica de 
Serra da Mesa, dos Avá-Canoeiro do Rio Tocantins, que foram con-
tatados em1983 pela Funai, mas com os quais o grupo do Araguaia 
não reconhece nenhum vínculo histórico, mitológico ou biológico.

** Trata-se dos posseiros do atual Assentamento Caracol que, ante-
riormente, ocupavam o Parque Indígena do Araguaia e foram 
transferidos e assentados pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra)/Funai nos anos 1990 em uma área de 
ocupação tradicional dos Avá-Canoeiro, que havia sido vendida 
pela Fundação Bradesco/Fazenda Canuanã para terceiros. 

“ Os Avá-Canoeiro lembram que 
Tutawa sempre enfrentava os inimigos 
destemidamente, tentando proteger 
os seus familiares. Enquanto os 
outros corriam para se esconder dos 
ataques, ele procurava algum lugar a 
salvo, de onde pudesse enxergar seus 
adversários para atingi-los com as 
flechas mortais que ficaram célebres 
na região e na literatura
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Tutawa tinha cerca de 40 anos quando foi “contatado” pela Funai


