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O exército sabe aonde está o garimpo 

Tem satélite e o governo não quer combater 

Eles têm apoio de quem compra ouro 

Empresários, garimpeiros são um só nesse auê,  

Ancestralidade não se paga com moeda... 

 

O espelho, o espelho que é teu 

Não tira mais o que é meu... 

 

Kaê Guajajara. Espelho, Espelho Meu.  

Álbum: Hapohu. 2019.   
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Resumo 

 

 

O texto a seguir traz uma interpretação sobre diferentes aspectos que permeiam as 
relações entre atores envolvidos direta ou indiretamente nas políticas ou ações de 
reparação ou compensação aos danos causados aos Avá-Canoeiro, e o 
posicionamento desses atores frente aos indígenas e aos malefícios causados a 
eles pela ocupação de seu território por empreendimentos econômicos. A partir de 
fatores expostos em trabalhos sobre o tema, são analisadas no texto algumas 
formas de agir que levaram empresas ou instituições estatais, que têm por obrigação 
legal (ou institucional), no mínimo garantir o básico para uma integridade do bem 
viver e do bem estar dos Avá-Canoeiro, a recorrerem às mais levianas formas de se 
manterem omissas frente suas obrigações ou acordos, firmados em relação aos 
direitos dos indígenas. O trabalho expõe algumas contradições existentes entre as 
posições adotadas por atores responsáveis pelas políticas ou ações destinadas aos 
indígenas, e seu discurso em relação a elas em suas publicações, ou em trabalhos 
realizados por terceiros através de sua influência direta ou indireta. Pontuando 
também algumas modificações ocorridas nas formas de agenciamento e articulação 
política dos Avá-Canoeiro, em relação a alguns trabalhos já publicados.        
 
 
Palavras chave: Avá-Canoeiro, Ãwa, Políticas indigenistas, Empresas, Omissões  
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Abstract 

 

 

The following text provides an interpretation of different aspects that permeate the 

relationships between actors directly or indirectly involved in policies or actions to 

repair or compensate for the damage caused to the Avá-Canoeiro, and the 

positioning of these actors in relation on the indigenous people and the harm caused 

to them for the occupation of its territory, for economic enterprises. Based on factors 

exposed in works on the subject, the text analyzes some ways of acting that led 

companies or state institutions, which have a legal (or institutional) obligation, at least 

to guarantee the basics for an integrity of the well-being and well-being of the Avá-

Canoeiro, to resort to the most frivolous ways of remaining silent in the face of their 

obligations or agreements, singed in relation to the rights of indigenous people. The 

work exposes some the existing contradictions between the positions adopted by 

actors responsible for policies or actions aimed at indigenous people, and their 

discourse in relation to them in their publications, or in works carried out by third 

parties through their direct or indirect influence. Also punctuating some changes that 

occurred in the forms of agency and political articulation of the Avá-Canoeiro, in 

relation to some works already published. 

 

Keywords: Avá-Canoeiro, Ãwa, Indigenous policies, Companies, Omissions 
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Introdução 

 

O impulso inicial para as motivações que levaram à realização deste trabalho, 

se deu ainda em 2007, quando fui presenteado por uma amiga Karajá com o livro De 

Longe Toda Serra é Azul: histórias de um indigenista, de Schiavini (2006), através 

do qual tive o primeiro contato com a literatura referente às questões indígenas e 

aos povos indígenas brasileiros.  

 Circunstância a partir da qual, foi despertado em mim um grande interesse 

que possibilitou um estreitamento dos laços com os escritos sobre o assunto, 

sobretudo aqueles relacionados à música indígena. Despertar que me levou à 

inteiração inicial sobre os povos indígenas, que assim como eu, vivem neste 

território delimitado e concebido hoje como estado de Goiás, e que acabou por 

resultar em um trabalho de conclusão de curso de graduação sobre a música entre o 

grupo Avá-Canoeiro1 do Tocantins, pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG.  

Durante a sua elaboração, me deparei inevitavelmente com as questões 

políticas relacionadas aos Avá-Canoeiro através dos registros realizados sobre eles, 

e em atividade paralela ao curso, tive a oportunidade de me introduzir nos estudos 

de antropologia, por meio da literatura referente à música nas terras baixas da 

América do Sul – TBAS2.   

 
1 Segundo Pedroso (1994), o termo Avá é derivado de Ãwã, pelo qual eles se autodenominam, e que 

significa “os homens”, “gente”, “aquele que é”, “pessoa”, “ser humano”. Na literatura são registradas 
diversas variações do termo, como Awa, Awã, Ãwa ou “Aba” (TORAL 1984/1985 p. 289), que também 
para os Guarani, significa “hombre”, “persona”. Já o termo “Canoeiro”, conforme Pedroso (1994), foi 
utilizado para a sua denominação a partir do fim do século XVIII, pelo uso de suas ubás no rio 
Tocantins. Após a década de setenta do século passado, esse foi acrescido do termo Avá, 
consolidando a forma conhecida até então. Tosta (1997), percebe o uso do termo Avá-Canoeiro pelo 
grupo do Tocantins, restrito aos momentos em que eles tentam falar em português, registrando o 
termo Tchigapitchgka, usado possivelmente como designação de “nossa gente”, quando eles falam 
em sua língua. Leitão (2002), também registra o uso desse termo por eles. Já Teófilo da Silva (2005), 
observou o seu uso, quando eles se referem também aos demais indígenas, com os quais eles 
entraram em contato à época através de encontros realizados por indigenistas e antropólogos. Ãwa é 
o termo de autodenominação usado pelo grupo do Araguaia. Atualmente são três os grupos sobre os 
quais se tem conhecimento, o do Araguaia, residindo em grande parte na Aldeia Canoanã dos Javaé, 
na Ilha do Bananal, o do Tocantins, na Terra Indígena Avá-Canoeiro, em Minaçu-GO, e o grupo da 
Mata do Mamão, também na Ilha do Bananal, ainda em fuga e evitando o contato com os não 
indígenas.   
2 Segundo Menezes Bastos (2007), as TBAS (região não andina) são estudadas através da 

perspectiva comparativa partilhada por estudiosos americanicistas dos mais diferentes extratos, se 
constituindo em um grande sistema relacional assentado em uma rede ampla de comunicações, 
estendendo-se inclusive até os Andes, e na qual as artes e a “artisticidade” (entendida como um 
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O trabalho possibilitou um levantamento bibliográfico e documental sobre a 

música e os rituais do grupo do Tocantins, e sobre as questões políticas que 

envolvem os Avá-Canoeiro, porém na ocasião, por se tratar de um curso de 

graduação, não me foi possível realizar um trabalho de campo que pudesse elucidar 

algumas questões levantadas, dar uma profundidade maior aos registros existentes 

sobre o tema, e registrar as perspectivas e os conhecimentos dos indígenas em 

relação a ele. 

 Foi então quando ao encontro do interesse em aprofundar meus 

conhecimentos antropológicos e realizar as atividades impossibilitadas à época, 

abriu-se a oportunidade de inscrição no PPGAS/UFG, no qual pude ter a satisfação 

de ser aprovado, e do qual este texto é proveniente.      

O curso me proporcionou diversas experiências e conhecimentos, também 

através da participação nas disciplinas, podendo destacar aqui, as de Teoria 

Antropológica I e II, nas quais pude conhecer a exemplo, os trabalhos de Manuela 

Carneiro da Cunha, “Cultura” e Cultura: conhecimentos tradicionais e direitos 

intelectuais, e de José Jorge de Carvalho, O Olhar Etnográfico e a Voz Subalterna, 

entre tantas outras obras importantes.   

Fundamentais foram também para mim os trabalhos dos/as escritores/as 

indígenas, como Jakaira Reko Nheypyrũ Marangatu Mborahéi: origem e 

fundamentos do canto ritual jerosy puku entre os kaiowá de panambi, panambizinho 

e sucuri’y, Mato Grosso do Sul, de Izaque João, e Wato ne hômpu ne kãmpa: 

convivo, vejo e ouço a vida Mehi (Mãkrarè), de Creuza Prumkwyj Krahô. Também 

Lugar-Pensamento Indígena e Agência de humanos e Não Humanos: a primeira 

mulher e a mulher céu embarcam numa turnê pelo mundo europeu!, de Vanessa 

Watts-Powless, e entre outros, Wai-Mahsã, Peixes e Humanos: um ensaio de 

antropologia indígena, de João Paulo Lima Barreto, obras que tive oportunidade de 

conhecer na disciplina de Etnologia Indígena, e que foram imprescindíveis para uma 

introdução ao universo da antropologia indígena. 

 

 

 
estado geral de ser, que envolve o pensar, o sentir e o fazer), desempenham papéis 
fundamentalmente cruciais.   
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Problematização 

 

  A presente pesquisa tem como problema fundamental analisar a trama de 

relações que envolve atores ligados direta ou indiretamente às políticas e ações de 

reparação ou compensação aos danos causados aos Avá-Canoeiro, pela ocupação 

de seu território. Trama encadeada por fatores fundamentalmente econômicos, cujos 

primeiros fios foram tecidos ainda no século XVIII, com a descoberta de ouro pelas 

bandeiras paulistas3, seguida pelo estabelecimento das primeiras frentes 

agropastoris no alto Tocantins e da consequente dispersão dos Avá-Canoeiro em 

grupos menores por uma ampla região, em meados do século seguinte, conforme 

assinala Pedroso (1994).  

Invasões, expropriações e apropriações de territórios, que como evidenciam 

os registros referentes aos Avá-Canoeiro, tiveram empresas como beneficiárias 

diretas e finais das ações de “pacificação” ou “proteção” destinadas a eles, 

sobretudo com a captura do grupo do Araguaia em 1973, pela Fundação Nacional 

do Índio - FUNAI, e após o grupo do Tocantins, por não dispor mais de condições de 

resistência ou mesmo de sobrevivência na região, ter-se apresentado a um morador 

local em 1983. Expropriações que tiveram o Grupo Bradesco, como principal 

favorecido no Araguaia, por meio da aquisição, e posteriormente, da venda da maior 

parte do território dos Ãwa pelo banco, e Furnas Centrais Elétricas S.A.4, além de 

uma série de corporações privadas como beneficiárias no alto Tocantins, através da 

construção da UHE de Serra da Mesa.  

Empresas e grupos econômicos, cujas atitudes frente aos indígenas, são fios 

essenciais de uma trama complexa de relações, envolvendo entre outras, 

instituições estatais e privadas, na qual se embolam e embaraçam vários nós, 

enroscos, abusos e violações de direitos, que contradizem posições e discursos 

assumidos por diferentes atores envolvidos nessa trama, em relação às ações de 

 
3 De acordo com Pedroso (1994), essas bandeiras tinham como principal objetivo a busca pelas 

riquezas minerais e a redução dos indígenas aos aldeamentos oficiais, construídos a partir da década 
de 40 do século XVIII. Segundo Marcondes (2011), os aldeamentos tinham primeiramente como 
função principal, o aprisionamento de indígenas para sua “pacificação” e utilização no combate e 
ataque aos indígenas ainda em liberdade da região. Em um segundo momento, suas funções 
voltaram-se a objetivar o povoamento do território.  
4 Empresa de economia mista federal, controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras. 
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restituição desses direitos, ou mesmo de mitigação dos danos causados aos Avá-

Canoeiro.  

Ações firmadas em narrativas, acordos e documentos, ou mesmo, por 

decisões judiciais, fundamentadas com o objetivo primário de garantir o bem estar e 

bem viver dos Avá, mas que frente a omissões ou negligências provenientes de 

órgãos estatais, empresas privadas, ou instituições responsáveis por sua idealização 

ou implementação, vieram se somar aos nós, enroscos, brutalidades e violações 

cometidas no decorrer da invasão do território dos indígenas. Muitas delas, apesar 

do âmbito legal, quando vieram a se concretizar mesmo que parcialmente, só se 

deram depois de longos processos de interveniência de órgãos de fiscalização. 

Outras, mesmo após decisões, sentenças, ou condenações judiciais por violações 

ou crimes cometidos contra os Avá-Canoeiro, ainda não se materializaram. 

Enroscos e nós provenientes de uma trama de relações, na qual se forjaram 

políticas compensatórias ou ações a serem destinadas aos indígenas, que serviram 

também como pano de fundo para justificar malefícios causados a eles. E dentre as 

quais, algumas foram idealizadas ou amparadas por atores que se beneficiaram por 

omitir, ou “amenizar”, diferentes aspectos desses nós e malefícios em suas 

construções, em nome da “boa imagem” de órgãos, empresas ou instituições.  

 Partindo dos fatores observados e apontados por Tosta (1997), Teófilo da 

Silva (2005), e Rodrigues (2012), em relação à perda de autonomia política dos Avá-

Canoeiro após o contato com o colonizador - imposto oficialmente pelo Estado 

através da FUNAI, em nome do aproveitamento econômico de suas terras - o 

objetivo deste trabalho é trazer algumas interpretações sobre o posicionamento 

assumido frente aos indígenas, por instituições, empresas ou autores/as envolvidos 

nessa trama de relações, sobretudo mais recentemente. Inter-relacionando aspectos 

referentes ao grupo do Araguaia, ao grupo do Tocantins e ao grupo da Mata do 

Mamão, quanto a beneficiários diretos ou indiretos das violações e danos causados 

aos indígenas, beneficiários ou responsáveis pela implementação das políticas e 

ações voltadas aos Avá-Canoeiro, assim como beneficiários ou responsáveis pelas 

omissões e negligências cometidas contra eles, em meio aos processos de 

expropriação e exploração territorial. Entre os principais, os grupos Bradesco, Engie, 

Taesa e CPFL, a TGO, a União, a FUNAI, o INCRA, o IGPA, Furnas e outros atores 
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ou autores/as a eles relacionados, direta ou indiretamente, que produziram 

relatórios, documentos, trabalhos ou filmes concernentes a esta trama de políticas, 

nós, ações e omissões. O texto pontua também em relação a alguns trabalhos 

anteriores, algumas mudanças ocorridas nas perspectivas dos indígenas e nas 

formas de agenciamento propostas por eles mais recentemente, quanto a estes 

processos.    

Já que como exposto por Albert e Ramos (2000), não há sociedade que 

possa deixar de transfigurar tudo o que lhe é imposto, em seus próprios termos 

culturais - transformando e reconstruindo a retórica do que lhe é imputado para 

produzir referenciais identitários e legitimar as suas demandas e reivindicações - 

este trabalho tenta observar os acontecimentos políticos, sociais e econômicos mais 

recentes, e assinalar algumas ações e articulações adotadas pelos Avá-Canoeiro 

para neutralizar e se contrapor às imposições colocadas pelos não indígenas.  

Neste cenário, vinte e cinco anos depois de Lena Tosta (1997) ter apontado e 

assinalado as condições de controle estatal, econômico, cultural, e a falta de 

autonomia política e social Avá-Canoeira - que lhes foi imposta, pelas políticas e 

ações de compensação empregadas para assegurar a sobrevivência do grupo do 

Tocantins, e que acabaram por decretar seu isolamento dentro da TI Avá-Canoeiro; 

e pela transferência dos Ãwa para a Aldeia Canoanã dos Javaé (seus inimigos 

históricos) após sua captura, liberando suas terras para a exploração e usufruto do 

Grupo Bradesco - com foco nos atores que se beneficiaram destas violações, esta 

pesquisa tenta observar e trazer uma interpretação sobre os desdobramentos e a 

situação presente do tema. Também trabalhado por Rodrigues (2012, 2018), em 

material denso sobre as questões referentes ao grupo do Araguaia, e por Teófilo da 

Silva (2005), em texto aprofundado sobre o grupo do Tocantins, vinculado à noção 

de poder tutelar.  

Este, para Lima (1995) se constitui através das táticas de atração, 

concentração e aglutinação de povos indígenas em torno de uma unidade de 

administração indigenista local, partes fundamentais das ações de controle estatal 

que o autor denominou como “um grande cerco de paz”. Poder de Estado, que 

busca sedentarizar os povos indígenas, fixando-os em lugares definidos, 

centralizando-os e submetendo-os a uma hierarquia administrativa (1995, p. 79) - 
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algumas vezes até povos distintos, como no caso dos Ãwa nas terras Javaé - 

deslocando-os de seus territórios e liberando o restante das terras para o 

aproveitamento econômico.  

Poder no qual, segundo o autor, se encontra sempre presente a matriz da 

guerra de conquista, e que no Brasil, conforme Lima (2012), esteve sempre 

enraizado aos modelos ideológicos de colonização dos portugueses, assegurando a 

manutenção das desigualdades através de ações indigenistas que atuam na: 

“inserção de povos indígenas em sociedades subsumidas a Estados nacionais, com 

ênfase especial na formulação de métodos para o tratamento das populações 

nativas, operados, em especial, segundo uma definição do que seja índio.” (LIMA, 

1995, p. 14, grifos do original). Ações nas quais “entender o outro será também 

apresentá-lo e relacioná-lo à comunidade nacional, resolvendo, de certo modo, 

neste plano, o problema dos limites e da forma de seu pertencimento à nação” 

(1995, p. 77). 

Nesse sentido, em relação ao desenvolvimento do indigenismo na América 

Latina, Verdum (2018) assinala que este se deu em um contexto político influenciado 

pelas elites dos Estados, buscando uma equivalência entre o Estado e a nação5, na 

construção de uma identidade nacional, quanto aos aspectos culturais, e no 

fortalecimento do “Estado-nação” “escamoteando o fato dos Estados na América 

Latina serem poliétnicos ou multinacionais” (2018, p. 68).  

Conforme Lima (1995, p. 75), trata-se de uma universalização da 

administração que permite um maior acesso a direitos civis e participação política, a 

determinadas classes - através da relação Estado nacional/expansão da cidadania - 

enquanto aos povos indígenas, por exemplo, é atribuída uma relativa incapacidade 

política que cria a necessidade de que sua representação nesta esfera, seja 

realizada por meio de um aparelho estatal que viabilize o seu acesso à direitos 

básicos, como o de reconhecimento de suas terras.  

Para Verdum (2018), a visão de “desenvolvimento nacional” promovida pelas 

elites latino americanas, é caracterizada pela intenção de “integrar os indígenas”, 

 
5 Para a categorização destes termos, o autor utiliza as definições propostas por Rodolfo 

Stavenhagen, nas quais “Estado”, é um conceito político, uma entidade legal e política que exerce 
soberania sobre um território e seus habitantes. E “nação”, um conceito sociológico, uma coletividade 
baseada em afinidades étnicas e culturais, que compartilha uma mesma percepção sobre estas 
afinidades, estando ou não constituída como Estado.       
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embalada pelos vieses do “progresso” e da “homogeneização nacional”, entre 

outros, o do “desenvolvimento da comunidade”, e mais recentemente, o de 

“sustentabilidade”. Que conforme o autor, se configuram como termos chaves 

cunhados por ideólogos ou administradores estatais no intuito de justificar, a 

exemplo, a exploração dos recursos naturais, e a implementação de infraestrutura e 

da industrialização almejada, inclusive sobre territórios indígenas.  

Também no caso dos Avá-Canoeiro do Tocantins, como demonstra Tosta 

(1997), a “inevitabilidade da obra de desenvolvimento”, o “desenvolvimento 

nacional”, “sustentável”, e o “progresso” - como se a única forma de alcançá-los 

fosse a construção da UHE de Serra da Mesa6 assim como concebida, tornada 

“inquestionável” (1997, p. 73) e sem qualquer possibilidade de alternativa, que seja 

para a redução dos grandes impactos causados, sobretudo os sociais - foram os 

argumentos chaves utilizados para justificar o empreendimento. Fator que pode ser 

estendido como questionamento, também para o caso da captura dos Ãwa no 

Araguaia, e a tomada de todo o seu território em benefício do Grupo Bradesco.  

Já as concepções de “sustentabilidade”, estiveram constantemente presentes 

nas bandeiras levantadas por empresas e instituições envolvidas na trama de 

relações, objeto deste texto, em relatórios de “sustentabilidade”, ou outros 

documentos elaborados por autores/as ligados/as direta ou indiretamente a elas no 

intuito de justificar, ou “amenizar”, malefícios causados aos Avá-Canoeiro e a outros 

atingidos pelos empreendimentos. Discursos e políticas encabeçadas através do 

Estado, que como será visto, acabaram por fazer com que os Ãwa fossem 

abandonados por décadas pela FUNAI na aldeia Canoanã dos Javaé, e que o grupo 

do Tocantins, ficasse submetido ao isolamento na TI Avá-Canoeiro sob o regime 

tutelar imposto pelo órgão, como expõe Teófilo da Silva (2005).  

Processos de exploração e expropriação que se transformam, ou pelo menos 

mudam em alguns aspectos através dos tempos, mas que mantém sua face voltada 

para a acumulação de capital. E como assinala Marx (2013 [1867], p. 533) quanto 

aos diferentes momentos de acumulação das principais potências econômicas do 

século XIX, entre elas Portugal, Espanha e Inglaterra, ao saqueio das Índias 

 
6 Além de outros danos que serão abordados no decorrer deste trabalho, o lago criado pela usina 

inundou cerca de 10% da terra indígena após o fechamento das comportas da barragem em 1996, o 
que acarretou a transferência dos indígenas do local onde eles moravam, que foi também alagado.      
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Orientais, ao extermínio e à escravidão da população na América e na África, e sua 

relação com os sistemas colonial, da dívida pública por bancos, ou do sistema 

protecionista dos exploradores capitalistas, todos se viabilizaram por meio do poder 

do Estado.  

O sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes, 
de expropriar trabalhadores independentes, de capitalizar os meios 
de produção e de subsistência nacionais, de abreviar violentamente 
a transição do modo de produção antigo para o moderno. A patente 
desse invento foi ferozmente disputada pelos Estados europeus, que, 
a serviço dos extratores de mais-valor7, perseguiram esse objetivo 
não só saqueando seu próprio povo, tanto direta, por meio de tarifas 
protecionistas, quanto indiretamente, por meio de prêmios de 
exportação etc., mas também extirpando violentamente toda a 
indústria dos países que lhes eram contíguos e deles dependiam, 
como ocorreu, por exemplo, com a manufatura irlandesa de lã por 
obra da Inglaterra. (MARX, 2013 [1867], p. 537). 

 

Não sendo este um trabalho que visa atacar instituições estatais, ou o “Estado 

em si”, mas pontuar algumas formas de como o corporativismo também delibera 

ações estatais atualmente, o Estado é entendido aqui, não como constituído por 

estruturas em equilíbrio, rígidas e estáticas, como pontuou Lima (1995), mas sim 

aproximadas a “um precipitado fluido e instável de redes sociais” (1995, p. 42). Não 

como uno, mas como feixes de relações de poder, como assinalam Castilho, Lima e 

Teixeira (2014), constituído de um lado, pelas relações envolvendo uma rede de 

pessoas, que atuam de acordo com sentimentos, compromissos, interesses, entre 

outros, que transbordam as fronteiras institucionais-doutrinárias, e de outro, “pelo 

estabelecimento de regras de enunciação, de padrões retóricos, isto é, de 

linguagens específicas” (2014, p. 13). Concebido também quando em ação, como 

um conjunto de poderes que “existem em redes e produzem efeitos que desafiam as 

fronteiras clássicas que distinguem Estado, sociedade e mercado” (2014, p. 22).  

Efeitos de práticas de poder que, não diferindo de outros casos históricos 

relacionados aos povos indígenas, privilegiaram proprietários privados, empresas ou 

corporações em detrimento dos direitos básicos dos Avá-Canoeiro, em várias 

ocasiões, ultrapassando o âmbito legal.  

 
7 Teoria do autor que assinala a disparidade entre o valor produzido na indústria pelo trabalho e o 

valor extremamente inferior pago aos trabalhadores. A mais-valia se refere ao trabalho não pago ao 
trabalhador, ao valor que ele produz em sua jornada de trabalho pelo qual não é remunerado.    
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E mesmo assim, como será visto neste texto, por mais que não exista 

também uma correspondência necessária entre os planos para os indígenas, e as 

ações voltadas a eles, como assinala Lima (1995, p. 15), e que adversidades e 

obstáculos ainda continuam a permear a vida dos Avá-Canoeiro, diversas vitórias 

vêm sendo alcançadas por eles, tanto na luta dos Ãwa pela retomada de seu 

território no Araguaia, quanto na luta do grupo do Tocantins por sua autonomia na TI 

Avá-Canoeiro.   

 

Contexto da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi iniciada tendo como foco central a musicalidade, as 

consequências causadas pelas políticas indigenistas às práticas musicais, e a 

situação política atual do grupo do Tocantins. No entanto, acabou por ter uma 

mudança de rumo imposta, inicialmente, pelas políticas enérgicas aplicadas através 

da ascensão de um novo governo que aparelhou drasticamente as instituições 

estatais, entre elas o órgão indigenista, a FUNAI8.  

Uma das consequências visíveis desse aparelhamento, e que afetou 

diretamente esta pesquisa, foi o indeferimento (inconstitucional) de meu ingresso na 

TI Avá-Canoeiro, em Minaçu, expresso pelo Ofício n. 49/2020/AAEP/FUNAI9, de 

fevereiro de 2020, que expôs como justificativa o fato de a terra indígena ainda não 

estar homologada. Esta, não encontra respaldo em nenhum dispositivo na legislação 

referente ao tema.  

No Brasil, a Portaria n. 177/PRES/2006 e a Instrução Normativa n. 

001/PRES/1995, apoiadas na Convenção n. 169 da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT Sobre os Povos Indígenas e Tribais de 1989 - que dispõe sobre as 

diretrizes internacionais a serem adotadas pelos estados no intuito de garantir os 

direitos dos povos indígenas, conforme suas aspirações e formas de vida – são os 

 
8 Até fevereiro de 2020 a atual gestão do órgão já havia trocado o comando de 20 coordenadorias 

regionais, das 39 existentes no país, os cargos sendo ocupados em sua maioria por militares. Sobre 
o aparelhamento do órgão ver Leitão (2020) e a matéria do Instituto Socioambiental - ISA no sítio: 
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento/nova-funai-barra-servidores-em-
terras-indigenas-e-poe-militares-em-coordenacoes.  
9 Ver anexo A. 
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dispositivos que regulamentam o ingresso e a pesquisa científica em terras 

indígenas.  

O indeferimento pela justificativa colocada, só foi revertido três meses depois, 

já em meio à pandemia de Covid-19, e após a entrada com recurso na 

Controladoria-Geral da União - CGU e com pedido de revisão de indeferimento de 

ingresso na Assessoria de Acompanhamento aos Estudos e Pesquisa - 

AAEP/FUNAI10.  

O alastramento descontrolado da pandemia e a falta de ações 

governamentais para a sua continência, conforme passavam os meses, foram 

concretizando aos poucos as convicções das novas condições que estavam sendo 

impostas pela situação, até que se mostrou completamente a impossibilidade da 

realização de um trabalho de campo, por mais que fosse prorrogado o curso de 

mestrado no PPGAS/UFG. Pelo contrário, os atrasos foram impostos, assim como 

se estabeleceu uma vida infernal e perigosa regada a dificuldades para quase todos, 

e que teve na morte um descaminho antecipado para milhares de pessoas em todo 

o país.  

Neste cenário, em meio à crise, observando as situações e pós-situações que 

se colocavam e se alteravam a cada instante, enquanto tentava atualizar os dados 

para a realização deste trabalho, ouvi as colocações feitas por Kamutaja Ãwa11 em 

um debate sobre o filme Taego Ãwa, de Borela e Borela (2017), em relação a 

apoiadores que se dispusessem a contribuir com os Avá-Canoeiro, que o tentassem 

fazê-lo de forma geral, abrangendo o grupo do Araguaia, o grupo do Tocantins, e o 

grupo ainda buscando refúgio na Mata do Mamão, na Ilha do Bananal.  

A partir de então o tema central desta pesquisa foi sendo dinamicamente 

modificado, rumando para o trabalho das questões políticas e sociais atuais que 

permeiam a vida dos Avá-Canoeiro do Araguaia e do Tocantins, e das políticas Avá-

Canoeiras empregadas para lidar com as situações contemporâneas. Assim como, 

realizar os registros que viessem a ser possibilitados sobre o grupo da Mata do 

 
10 Ver anexos B e C. 
11 Kamutaja é liderança Ãwa, presidente da Associação do Povo Ãwa – APÃWA, articuladora na 

Comissão Memória de Tutawa e estudante de pedagogia na Universidade Federal do Tocantins – 
UFT, ocupando posição de destaque nas lutas do grupo do Araguaia, em suas articulações com 
órgãos e instituições pela conquista de direitos.  
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Mamão e sobre as questões relativas ao xamanismo, à música e à musicalidade dos 

indígenas.  

Como as dificuldades relacionadas ao tempo para a realização da pesquisa, à 

sua elaboração sem a possibilidade de um trabalho de campo, às questões 

referentes à distância, ao tempo, e à privacidade dos Avá-Canoeiro que deve ser 

respeitada em primeiro plano, foram se mostrando maiores do que o previsto - e 

sobretudo pela grande quantidade e relevância das informações e documentos 

acessados para a realização deste trabalho, referentes à trama de atores envolvidos 

nas questões territoriais, econômicas e sociais que permeiam atualmente a vida dos 

Avá-Canoeiro - optou-se por trabalhar essa trama de relações como objeto central 

deste texto.  

Dada a ocorrência dos fatores mencionados, e as novas perspectivas 

colocadas para o trabalho, esta pesquisa foi pautada pelo paradigma qualitativo, 

apoiada principalmente em material bibliográfico e em documentos referentes aos 

Avá-Canoeiro. Como as principais obras, pontuo os trabalhos de Pedroso (1994, 

2006), referentes à história dos grupos; e os de Granado (2005) e de Pequeno 

(2005), em relação à ocupação do território do grupo do Tocantins por Furnas e 

empresas parceiras. Os de Tosta (1997), Teófilo da Silva (2005, 2011), de 

Rodrigues (2012, 2013, 2018, 2019, 2020), e os de Kamutaja Ãwa (2021, 2022), 

referentes às questões políticas, sociais e antropológicas dos Avá-Canoeiro; e 

também os de Silva (2010, 2016), na área da geografia e da geopolítica.  

A pesquisa foi apoiada também em matérias e documentos publicados em 

jornais, revistas e na internet, ferramenta crucial para o levantamento dos 

acontecimentos mais recentes e das questões políticas referentes aos povos 

indígenas, a serem utilizadas no inter-relacionamento dos dados.  

Os principais documentos examinados foram relatórios de auditoria da CGU, 

relatórios de gestão e instruções normativas da FUNAI, ata e relatório de 

fiscalização do Tribunal de Contas da União - TCU, e formulários de referência 

anuais ou relatórios de sustentabilidade das empresas abordadas no trabalho. 

Também entre os mais importantes, sentenças do poder judiciário do estado do 

Tocantins e ações civis do Ministério Público Federal - MPF/TO, relacionadas às 

questões territoriais e sociais do grupo do Araguaia, e inquéritos civis 
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disponibilizados pelo MPF PRGO/Anápolis, referentes às questões políticas e 

econômicas do grupo do Tocantins, que revelaram dados fundamentais para a 

realização deste texto. Inquéritos, ações ou sentenças, que levaram à condenação 

entidades e órgãos públicos a indenizar os Ãwa por erros graves cometidos contra 

eles pelo Estado, determinando a demarcação de seu território; e que vieram 

também a obrigar empresas e a FUNAI a cumprirem deveres e acordos firmados no 

intuito de reparar danos causados ao grupo do Tocantins e à TI Avá-Canoeiro.  

Foram utilizados também os filmes de Palmeiro (1998) e de Moreira (2006), 

que trazem fatores fundamentais para o recorte desta pesquisa, e explicitam como 

omissões – ou a “distração para adocicar a omissão” (RAMOS, 2008, p. 96), e 

modificações nas descrições referentes à realidade, anseios, escolhas ou 

características pertinentes aos indígenas - podem garantir com pertinácia a 

realização de alguns trabalhos. Assim como - por se tratar do indigenismo orientado 

por pressões empresariais e investimento em publicidade, como pontuou Baines 

(1995, p. 135) - a melhoria da imagem de seus patrocinadores perante a opinião 

pública. Os fatores expostos nos filmes, cruzados com outros registros referentes 

aos Avá-Canoeiro, demonstram bem os anseios de Furnas, empresas e instituições 

parceiras em relação aos indígenas. Anseios relativos a questões políticas, sociais, 

econômicas e territoriais, como o das tentativas de transferência do grupo do 

Araguaia para a TI no Tocantins, e ainda os relacionados à cultura, costumes e à 

música.  

 

Antropologias, culturas e contextos 

 

 Quanto à escrita e às correntes antropológicas, Tereza Caldeira, no artigo A 

Presença do Autor e a Pós-Modernidade em Antropologia (1988), ao discorrer sobre 

a autoridade etnográfica e a antropologia pós-moderna, com base nos pioneiros 

Clifford (1983) e Marcus e Cushman (1982), trata a crítica contemporânea norte-

americana ao modelo etnográfico, à maneira em que os antropólogos vieram 

aparecendo em seus textos, e à forma como se coloca a autoridade etnográfica. Ela 

se refere ao abafamento das vozes e expressões daqueles sobre quem se fala pela 

presença excessiva do antropólogo no texto:  
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Na verdade, seria a única presença real nos textos, ainda que 
ocultada. Ela apagaria as vozes, as interpretações, os enunciados 
daqueles sobre quem fala. Na melhor das hipóteses, seria uma 
presença que subsume tudo à sua própria voz. O outro só existe pela 
voz do antropólogo que esteve lá, viu e reconstruiu a cultura nativa 
enquanto totalidade em seu texto. Mas essa presença excessiva do 
antropólogo corresponderia a uma ausência: a do questionamento do 
antropólogo sobre a sua inserção no campo, no texto e no contexto 
em que escreve. (CALDEIRA, 1988, p. 134)  
 

Segundo ela, a crítica contemporânea acrescenta ainda o fato de que, se por 

um lado essa presença se faz excessiva, ela ao mesmo tempo se faz insuficiente:  

Na verdade, presença insuficientemente crítica a respeito de si 
mesma, a respeito de seu papel na produção de representações; 
presença que tende a ignorar que o conhecimento antropológico 
produz-se, de um lado, em um processo de comunicação, marcado 
por relações de desigualdade e poder, e, de outro, em relação a um 
campo de forças que define os tipos de enunciados que podem ser 
aceitos como verdadeiros. (CALDEIRA, 1988, p. 135). 
  

Ao analisar o contexto em que a crítica contemporânea se originou, Caldeira 

(1988) faz uma pequena digressão histórica sobre os principais aspectos e 

diferenças que a fundamentam, em relação à antropologia clássica e à antropologia 

moderna. Se a antropologia clássica, surgida nos anos 20, foi pautada na descrição 

de povos coloniais, sobre os quais o antropólogo escrevia para os membros de sua 

própria sociedade, e onde o paradigma do evolucionismo via o outro apenas como 

um diferente estágio da evolução do eu, na perspectiva modernista, que 

proporcionou o surgimento do relativismo cultural cunhado por Malinowski, o outro 

passa a ser distanciado e apresentado como diferente.  

O outro e sua cultura não são mais retirados de seus contextos culturais e 

trazidos para dentro do contexto da cultura do antropólogo e de seus leitores, mas 

sim traduzido e interpretado em seu contexto específico e diferente, pelo 

antropólogo para seus leitores. A diferença, o distanciamento entre o observador e o 

observado, a denúncia do etnocentrismo e o relativismo cultural, são colocados 

como as marcas fundamentais da antropologia moderna. Estes fatores, conforme a 

autora, trouxeram também dificuldades para que uma cultura falasse à outra em 

termos críticos.  

 O relativismo cultural marca a diferença entre as culturas, a diversidade e a 

pluralidade de diferentes culturas, enfatizando a unidade de cada uma e colocando 
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também a impossibilidade de que uma fosse avaliada em função dos valores e da 

visão da outra.  

As críticas elaboradas pelos pós-modernos são resumidas pela autora em 

basicamente dois aspectos: Os etnógrafos clássicos, tentavam legitimar sua 

descrição pelo fato de terem experiência em outra cultura, mas por apresentarem 

nos textos apenas uma reelaboração dessas culturas, acabavam por negar essa 

experiência, descrevendo-as como totalidades autônomas e integradas, fazendo 

uma recriação da totalidade. Já a antropologia moderna é criticada pela ausência de 

uma perspectiva crítica em função da separação das culturas, em relação à cultura 

dos antropólogos em si, às culturas estudadas, e quanto à relação dessas culturas 

com as culturas dos antropólogos.  

Suas tentativas de romper com os paradigmas da recriação da totalidade e o 

da separação das culturas, se dão através de formas de construir o texto que 

incorporem uma reflexão e uma consciência sobre os procedimentos de sua 

elaboração. A etnografia, passando a ser um diálogo entre diversas vozes, uma 

negociação com o outro e não uma interpretação do outro. No entanto, a autora 

coloca as alternativas pós-modernas para a resolução destas questões, como sendo 

basicamente textuais, não se referindo ao contexto político em que a antropologia 

ocorre, nem às críticas em relação à sociedade dos antropólogos ou às culturas do 

terceiro mundo estudadas por ela.  

Abu-Lughod (2018 [1991]) argumenta que a antropologia, mesmo em seus 

novos formatos, é uma disciplina fundada na divisão entre o Ocidente e o Não-

Ocidente, e continua a ser - por mais que seu objetivo seja dar voz ou estabelecer 

um diálogo com o outro - o estudo do outro não-ocidental pelo eu ocidental. Por ser 

o trabalho do antropólogo o de representar os outros através da escrita etnográfica, 

as pessoas das comunidades estudadas, têm seu grau de parecerem ser “outras” 

como parte do que os antropólogos escrevem sobre elas. A autora acrescenta então 

a questão: “Haveria formas de escrever sobre vidas em que os outros figurassem 

como menos outros?” (2018 [1991], p. 206).  

Em seus escritos contra a cultura, a autora critica o engessamento que as 

generalizações e os essencialismos criados através do termo, provoca às 

particularidades dos indivíduos, homogeneizando-os através de “regras culturais” 
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delimitadas. Ao observar em seus estudos que em determinadas comunidades havia 

múltiplos discursos e explicações contraditórias sobre determinados aspectos, e 

também discursos sendo usados pelos mesmos indivíduos sobre determinados 

eventos em contextos diferentes, a autora assinala que o termo cultura nas 

etnografias, implica um número cada vez maior de “outros” não envolvidos na 

publicação. Sugerindo a realização de “etnografias do particular”, como uma 

estratégia textual de escrita contra a cultura e o “outramento”, por se tratar de uma 

proposta de escrita voltada ao indivíduo e suas particularidades.    

Em sentido oposto, Sahlins (1997) rebate as críticas dos autores/as que 

escrevem contra a cultura, e que se põem a percebê-la como objetivada, 

essencializada, homogênea, fechada, excessivamente determinista, sistemática; 

como instrumento de opressão colonial e dominação, ou mesmo que ela se reduza 

ao propósito funcional particular de marcar e justificar a diferença entre povos e 

grupos. 

 O autor argumenta que vários povos do planeta vieram contrapondo 

conscientemente sua “cultura” ao colonialismo a partir da década de 80, e mesmo 

com a incorporação de elementos culturais, mercadorias ou bens do ocidente, 

transformaram-na em uma potente ferramenta para se contrapor às forças do 

imperialismo ocidental, classificando as críticas ao conceito de cultura em duas 

categorias.  

Uma delas referente ao “pecado original”, de sua origem europeia no século 

XVIII, que remete o conceito de cultura ao colonialismo, ao imperialismo ou até ao 

racismo, como uma forma intelectual de controle dos povos periféricos pela 

metrópole ocidental, e que através da marcação da diferença, se põe ao serviço de 

encerrar esses povos em seus espaços de sujeição. A outra, ligada à 

“desintegração” e ao desaparecimento das culturas estudadas pela antropologia, 

nas esferas da continuidade, da sistematicidade e da coerência das ordens culturais, 

na qual o paradigma do “objeto em vias de extinção”, como assinala o autor (1997, 

p. 42), assume posição de relevância. 

Ao discorrer sobre a reorganização planetária da cultura e sobre a 

“indigenização da modernidade”, que se dá em sentido inverso ao da 

“modernização” pelo colonialismo - havendo em determinados povos ainda o 
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enriquecimento da cultura tradicional e sua expansão para outras regiões e esferas, 

após sua integração à economia global – o autor assinala que os povos indígenas 

vêm elaborando o que lhes é infligido e incorporando objetos e experiências do 

mundo exterior como poderes culturais. Através do “descobrimento” de sua cultura, 

e da conjugação entre autoconsciência cultural e exigência política pelos direitos, 

dentro da sociedade mais ampla.  

 O autor propõe que a configuração das formas culturais começasse a ser 

pensada como desprovida de limites ou estruturas, e já que na “luta contra o Leviatã 

moderno, a continuidade das culturas indígenas consiste nos modos específicos 

pelos quais elas se transformam” (SAHLINS, 1997, p. 126), ao invés de ser 

lamentada ou celebrada a morte da “cultura” pela antropologia, esta “deveria 

aproveitar a oportunidade para se renovar, descobrindo padrões inéditos de cultura 

humana” (Idem, p. 58).   

 No mesmo sentido, Manuela Carneiro da Cunha (2009), ao se referir às 

tentativas de continência das ondas migratórias aos grandes centros, e às 

categorias analíticas exportadas pelas metrópoles, como as noções de “raça”, 

“higiene”, “dinheiro”, e entre elas, a de “cultura” - que “retornaram hoje para 

assombrar aqueles que as produziram” (2009, p. 312) - também assinala, que esta 

última categoria passou a ser adotada e renovada pela periferia, tornando-se 

argumento central nas reivindicações desses povos, sobretudo àquelas relacionadas 

aos direitos territoriais. 

 Renovações e transformações que a autora descreveu como sendo 

integrantes de uma “cultura” (com aspas), “como recurso e como arma para afirmar 

identidade, dignidade e poder diante de estados nacionais, ou da comunidade 

internacional” (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, p. 373), que difere da cultura (sem 

aspas), “aquela rede invisível na qual estamos suspensos” (Idem). Esta última seria, 

portanto, a cultura “em si”, e que apesar de suas diferenças em relação à “cultura”, 

“pra si”, à qual se afirma como arma para a garantia e conquista de direitos, sua 

coexistência através de processos dialéticos envolvendo ruptura e continuidade, 

gera efeitos específicos, sobretudo no nível das relações interétnicas: 

Na medida em que se aplica ao sistema interétnico, a “cultura” 
participa desse mundo real. Uma vez confrontada com a “cultura”, a 
cultura tem de lidar com ela, e ao fazê-lo será subvertida e 
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reorganizada. Trata-se aqui da indigenização da “cultura”, “cultura” 
na língua local. (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, p. 371, 372).  
              

Incorporação da categoria estrangeira “cultura”, que se deu assim como o 

resgate do termo “índio”, pelo Movimento Indígena Brasileiro na luta por direitos na 

década de 70, conforme assinala Daniel Munduruku (2012, p. 46). Termo que 

segundo o autor, na ocasião, passou a ser aglutinador dos interesses das lideranças 

e a expressar uma nova categoria de relações políticas através da unificação da luta 

dos povos indígenas.   

“Indigenização da modernidade” e afirmação da “cultura” no espaço 

interétnico, que vêm diretamente ao encontro dos acontecimentos relativos aos Avá-

Canoeiro, com os Ãwa do Araguaia, sobretudo a partir de 2011, e mais 

recentemente com o grupo do Tocantins, que passaram a participar de eventos 

culturais, movimentos, articulações ou reuniões com órgãos públicos, como o MPF, 

e cada um à sua maneira, a reivindicar seus direitos juntamente com seus aliados, 

como será visto.  

Nesse contexto, a internet tem sido uma ferramenta fundamental para a sua 

articulação, afirmação da cultura, participação em eventos institucionais, acadêmicos 

ou reuniões, sobretudo após a chegada da pandemia de Covid-19 e da recente 

instalação da ferramenta na TI do grupo do Tocantins, que expandiu enormemente a 

sua liberdade de comunicação.    

E como coloca Creuza Prumkwyj Krahô (2017), assinalando a importância de 

os povos indígenas conhecerem seus direitos e seu espaço como cidadãos 

brasileiros, através de uma luta diária para firmá-los e garanti-los:  

Como professora, acredito que a escola poderia se adequar e ter o 
aprendizado dos cupen12, pois precisamos conhecer esses que nos 
mataram e nos matam para lutarmos por nossos direitos e contra 
outros massacres, mas precisamos ser respeitados na nossa 
educação que acontece quando se vive os resguardos, quando se 
está no mato com os velhos e velhas. Precisamos ser respeitados 
como povo, por isso lutamos cotidianamente por nossa sobrevivência 
respeitosa. (PRUMKWYJ KRAHÔ, 2017, p. 146). 
 

Como será visto neste texto, os Avá-Canoeiro travaram e vêm travando 

diversas batalhas para “resistir à crescente tendência de sermos subsumidos em 

espaços epistemológicos dessencializados e lutar contra o deslocamento de lugar 

 
12 Termo usado pelos Krahô para se referir aos brancos.  



 

29 

 

dos nossos pensamentos”, como coloca a também autora indígena Vanessa Watts-

Powless (2017, p. 269, 270). E se em cultura, “temos que imaginar um grande arco 

em que se alinham os interesses possíveis que o ciclo da vida humana, ou o 

ambiente, ou as várias atividades do homem fornecem”, como propõe Ruth Benedict 

(2005 [1934], p. 36), e se “cada sistema cultural está sempre em mudança”, 

conforme assinala Roque Laraia (2005 [1986], p. 101), o que pode ser visto nos 

registros e nos acontecimentos relativos aos Avá-Canoeiro, é que eles possuem 

uma enorme capacidade de articulação e mediação entre o passado e o presente. 

Continuando a se recriar como Ãwa através de uma robusta resiliência, como 

pontuou Patrícia Rodrigues (2020), em relação ao grupo do Araguaia; e se 

mantendo saudáveis e fortes para o futuro, através dos processos de renovação, 

sublimação das adversidades, e da cura do passado, como assinalou Cristhian 

Teófilo da Silva (2011), quanto ao grupo do Tocantins.   

Pontuo aqui que conheci o grupo do Tocantins em 2015 numa ocasião em 

que me encontrava em Minaçu, e tive a oportunidade de ir até a TI Avá-Canoeiro; e 

que vim conhecer alguns integrantes do grupo do Araguaia já no contexto da 

pandemia, e em meio às reviravoltas da pesquisa, através das mídias digitais. 

 Assinalando novamente, a sua extrema generosidade e cordialidade para 

comigo e para com a realização deste trabalho, mesmo que em meio a todas as 

dificuldades trazidas pela Covid-19 e apesar da distância, e mesmo que um tanto 

quanto consternado por não ter conseguido propiciar uma participação mais efetiva 

dos Avá-Canoeiro na elaboração deste texto, friso que a mudança final em seu 

escopo se deu pelas atribulações e empecilhos que permearam o decorrer de sua 

construção. As implicações do alastramento da pandemia de Covid-19, e as 

constantes reformulações no projeto, aliadas a transtornos com processos e 

documentação, iniciados ainda com o indeferimento de meu ingresso na TI pela 

FUNAI e com a não apresentação da proposta de pesquisa aos Avá-Canoeiro pelo 

órgão. Em última instância, pela relevância e abundância de informações nos 

documentos acessados, relativas aos malefícios que permeiam a vida dos Avá, 

causados direta ou indiretamente por ações ou omissões de burocratas, atores das 

elites, corporações e outros detentores de poder.    
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Atores envolvidos em práticas e redes de poder, cujo estudo, conforme 

assinalam Castilho, Lima e Teixeira (2014, p. 12), apesar de figurar como tema 

relativamente novo e pouco explorado pela antropologia, trata-se de escopo que 

proporciona abertura para outros diálogos e debates, já que “as ‘tradições 

antropológicas’ não devem ser percebidas como fontes inesgotáveis de respostas 

para situações presentes muito distintas daquelas em que foram formuladas” (2014, 

p. 11). Para os autores a intensidade com que acontecem as mudanças nas 

condições objetivas em que as pesquisas etnográficas são produzidas, e nas formas 

de inserção dos pesquisadores em diferentes situações etnográficas com as quais 

se deparam atualmente, requer ponderações para além da dimensão metodológica, 

dos valores compartilhados na comunidade antropológica, e de uma vigilância 

epistemológica, havendo a necessidade também:  

[...] de uma “política epistemológica” que embarque necessariamente 
as subjetividades em jogo na situação etnográfica na qual o 
pesquisador se vê imerso, que desvele tensões e efeitos de poder 
como constitutivos de cada investigação. (CASTILHO, LIMA; 
TEIXEIRA, 2014, p. 24). 
 

Para eles o estudo das práticas de poder, sobretudo se considerarmos o 

Estado como feixes de processos em transformação, podem trazer contribuições 

significativas para o entendimento das formas de como se dá a sua constituição, e 

também, de como são postas em prática as políticas públicas em meio a essas 

relações de poder. E como pontuou Lima (2002, p. 87), tanto pelo caminho da 

crítica, quanto da intervenção, a antropologia brasileira tem sido ferramenta 

fundamental de articulação nas inovações das políticas de Estado destinadas aos 

povos indígenas. 

Teixeira (2014), ao assinalar que no trabalho realizado entre elites ou 

burocratas, a observação participante nos espaços onde estes interlocutores 

trabalham oficialmente, conforme o problema a ser investigado, praticamente não 

rende resultados significativos - até por não haver a possibilidade de um período 

longo de convivência entre estes - aponta a impossibilidade de se etnografar essas 

instâncias sem o estudo da documentação produzida por elas. A compreensão do 

conhecimento comportado por cada categoria de documentos, assim como das 

condições de sua publicação, conforme a autora, seria um dos desafios colocados 

pela e para a antropologia contemporânea.  
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Nesse sentido, e sobretudo no contexto em que esta pesquisa foi realizada, 

tendo sido iniciada e finalizada na zona rural de Mineiros - GO, minha terra natal, em 

meio à pandemia de Covid-19 (que bateu recorde de casos diários de infecção no 

início de 2022), a interpretação e a análise dos documentos acessados no decorrer 

de sua realização, foram fatores fundamentais para a obtenção dos resultados nela 

apresentados.   

O intuito desta pesquisa é tentar contribuir um pouco que seja, para uma 

melhoria na qualidade das políticas e ações voltadas aos Avá-Canoeiro, para a 

redução dos problemas políticos e sociais enfrentados por eles, e também, com a 

área de realização do trabalho, através da reunião de documentos relativos às 

esferas jurídica, política, social e econômica, que permeiam as relações do Estado, 

de instituições, e de corporações com os povos indígenas. Também por meio de 

uma interpretação sobre essas relações, e da produção de material para a 

realização de consultas, ou trabalhos de variados gêneros que venham a ser 

elaborados. 

Apesar de se tratar basicamente de um monólogo, nas estreitas tentativas 

realizadas para se evitar pelo menos o integral apagamento das vozes, 

interpretações e enunciados daqueles sobre quem se fala, como pontuou Caldeira 

(1988) - através das tentativas de se inserir mais vozes pela realização de “citações 

de depoimentos, autoria coletiva” ou “o que mais se possa imaginar” (1988, p. 141) - 

optou-se neste texto pela citação com autoria, de alguns depoimentos coletados em 

documentos públicos e das afirmações ou colocações que me foram feitas pela 

Associação do Povo Ãwa - APÃWA/TO. E pela inserção de forma anônima, de 

colocações ou relatos que me foram prestados pelos Avá-Canoeiro ou por outros 

atores.  

A citação e interseção dos depoimentos, além do intuito de registrar as 

colocações, reivindicações ou afirmações dos Avá-Canoeiro e as colocações de 

outros atores, têm o objetivo de enfatizar certos aspectos e acontecimentos 

abordados no texto, e também de contrapor discursos e afirmações apresentados 

por determinados agentes nele referidos. Como também pontuou Baines (1995), o 

uso do texto polifônico através da apresentação de discursos contraditórios e de 

visões divergentes, é também “um recurso para superar o paradoxo que surge no 
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uso do conceito da ‘invenção social da etnicidade’ em populações indígenas” (1995, 

p. 155), no qual, por um lado tenta-se modelar os indígenas conforme as ideias 

colonialistas dos brancos, ao mesmo tempo que não se permite que estes “tornem-

se brancos” (Idem). E que:  

No caso de administrações indigenistas respaldadas por grandes 
empresas que estão ocupando o território indígena, a invenção social 
da etnicidade por seus indigenistas faz parte de um regime colonial 
que reproduz as relações assimétricas. (BAINES, 1995, p. 155, 156). 

 
No caso dos Avá-Canoeiro, em determinados pontos, para além de uma 

“invenção social da etnicidade”, também pode ser constatada o que parece ser uma 

“invenção das benfeitorias”, como será visto. 

Quanto às citações, pelo teor e pelos aspectos das questões e dos 

documentos abordados neste trabalho, que envolvem relações pessoais, sociais, 

institucionais, políticas e também jurídicas, como inquéritos e ações civis, o 

anonimato dos depoimentos tem o intuito de preservar a integridade dos autores dos 

relatos, frente a qualquer conflito ou retaliação que possa ser originada em virtude 

de sua publicação.        

Quanto a palavras e grifos, neste texto é utilizado o termo “indígena”, que 

conforme salienta Daniel Munduruku (2017, p. 18), significa “nativo”, “originário” de 

um lugar, e que se refere àquele que pertence a um determinado povo, em oposição 

ao de “índio”, pois “precisamos amigos e amigas, nos libertar desse conceito que 

desvaloriza a nossa diversidade. Precisamos entender que não existem índios no 

Brasil” (2017, p 17). As palavras indígenas ou estrangeiras (com exceção aos nomes 

próprios), e os títulos de trabalhos, matérias ou reportagens, estão grafadas em 

itálico.  

No título, o termo “presentificação” foi adotado para situar as formas de agir 

da maioria dos atores abordados neste texto, nas quais, a legislação ou os acordos 

firmados em relação aos direitos dos indígenas só vêm a ser respeitados ou 

cumpridos (quando vêm a ser), após longos processos de interveniência de órgãos 

de fiscalização, ou mesmo de determinações judiciais. Presentificação no sentido de 

que, mesmo que mudanças em diferentes aspectos referentes à restituição dos 

direitos dos Avá-Canoeiro tenham ocorrido - em relação ao registrado em trabalhos 

e documentos já publicados - a práxis, ou o modus operandi desses atores, de se 
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valer da morosidade dos processos, da omissão, ou de outras formas de subterfúgio 

para tentar se esquivar de suas responsabilidades frente aos indígenas, permanece.     

No subtítulo, o uso do termo “invisíveis” - que como será visto, ao ser utilizado 

de forma essencializada para descrever os Avá-Canoeiro, e amplamente divulgado 

pelos seus idealizadores ou simpatizantes, junto a outros termos estereotipados, 

acabou contribuindo para invisibilizar a violação dos direitos e a situação política a 

que os indígenas foram submetidos, como aponta Teófilo da Silva (2005) - se deu no 

intuito de retrucar e deslocar o termo para um lugar onde ele venha fazer realmente 

sentido. O das tentativas de se manterem ocultas ou invisíveis as omissões, as 

negligências (ou até crimes), os erros cometidos, ou as atitudes de “má-fé”, de 

alguns atores abordados neste texto. O lugar das tentativas de se invisibilizar os 

“nós” da questão, no sentido substantivo, aquilo que causa dificuldades, estorvo ou 

empecilho, os enroscos, as partes mais duras da madeira, ou da realidade.  

O termo “nós”, foi empregado também como pronome pessoal, e se refere 

aos mesmos agentes, que ao apresentarem suas ações através da publicidade, de 

relatórios de “sustentabilidade”, de trabalhos ou documentários financiados, entre 

outros, deslocam com seu discurso os fatos para bem longe de seus “nós” da 

realidade. Apresentando suas “benfeitorias” em relação aos Avá-Canoeiro, ao meio 

ambiente, ou ao planeta, através do criacionismo de fatores inexistentes, e da 

ocultação ou da omissão de fatos reais, para salvaguardar e proteger em primeiro 

plano, aguerridamente ou até descaradamente em alguns casos, o “nós” de sua 

imagem frente à opinião pública, pela apresentação da imagem distorcida de si.           

O primeiro capítulo discorre sobre os Avá-Canoeiro, suas batalhas, lutas e 

renovações, através do apoio em trabalhos realizados sobre eles, ou por eles, como 

os artigos de Kamutaja Ãwa (2021, 2022), documentos mais recentes, e de alguns 

relatos e informações atualizadas trazidas pelos indígenas.  

No capítulo 2, são tratadas as questões históricas referentes aos Avá-

Canoeiro, os processos de invasão de seu território e de instalação dos 

empreendimentos econômicos em suas terras, assim como as questões políticas, 

situações e atores que proporcionaram ou realizaram essa ocupação.  

O capítulo 3, aborda as dificuldades encontradas durante a realização desta 

pesquisa, os atores nelas envolvidos direta ou indiretamente, e também as ações, 
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políticas e ataques mais recentes desferidos contra os povos indígenas no contexto 

do governo atual.  

No capítulo 4 são expostos os enroscos, as ações, inações e omissões dos 

atores que se pretendem “defensores”, ou pelo menos “respeitadores” dos direitos 

indígenas, contrapostos a alguns malabarismos realizados por estes para 

invisibilizar ou distorcer os seus “nós” da realidade.      

Como coloca Jorge de Carvalho, “a escravidão, o colonialismo, o 

imperialismo, o racismo, o neoliberalismo coercitivo foram e são todos regimes de 

destruição” (2001, p. 131). E mesmo para além das questões referentes aos Avá-

Canoeiro, que como se verá, estão bem (e cada vez mais) articulados, na minha 

condição de subalterno, da periferia do ocidente, e “do lado de baixo do mapa do 

mundo onde fomos colocados pela cartografia colonial” (Idem), não poderia deixar 

de abordar os assuntos aqui trabalhados depois de ter tido contato e conhecimento 

de documentos que explicitam tantos “nós”. Nós que provém de grupos estrangeiros 

ou grandes corporações, que oprimem e vitimam a todos nós, os periféricos, 

sobretudo em mais um momento em que: 

No momento presente esse imperialismo é menos disfarçado que 
nunca e atinge praticamente todas as áreas da vida pública do 
cidadão brasileiro e de suas relações com o Estado. O conteúdo da 
mídia, as leis de patentes, a internacionalização da Amazônia, o 
controle do modelo econômico nacional, a privatização do ensino 
superior e o desmonte das instituições de pesquisa, o modelo de 
relação entre cidadão e Estado, a maneira em que a própria 
sociedade deve organizar-se democraticamente, os movimentos 
negros, os movimentos feministas, os movimentos indígenas, os 
movimentos ecologistas, todos eles sofrem de alguma maneira uma 
enorme pressão, quando não coerção direta, para adequar-se aos 
padrões de valores propostos pelos Estados Unidos. (CARVALHO, 
2001, p. 123). 

 
Dada a contextualização, assinalo ao embalo de Jorge de Carvalho, que é 

daqui, da periferia do ocidente, e das grandes metrópoles do centro, deste lugar 

subalterno a que fomos submetidos, em mais um momento presente em que se 

acirram brutalmente em seu seio as investidas mais monstruosas do imperialismo, 

através do sucateamento, do aparelhamento e do entreguismo; é que foi tentado um 

subalterno retruque, através da interpretação que se segue.   
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Capítulo 1 - Sobre os Avá-Canoeiro 

 

Os Avá-Canoeiro têm o histórico marcado pelo genocídio de sua nação e pela 

violência estatal, em nome do poder econômico; foram conhecidos desde o século 

XVIII pelas incessantes batalhas contra o colonizador, e pela resistência 

incondicional aos ataques perpetrados contra seus membros e seu território. Hoje 

são três os grupos de Avá-Canoeiro, povo de língua da família Tupi-Guarani de 

mesmo nome, cujos ancestrais, conforme Pedroso (1994), se separaram a mais de 

um século e meio, quando os Avá que se deslocaram da região das cabeceiras do 

rio Tocantins, em fuga das frentes de colonização, passaram a habitar bacia do 

médio Araguaia, aproximadamente na metade do século XIX.       

Um residindo no alto rio Tocantins no estado de Goiás, em terra demarcada, e 

dois no médio Araguaia, no estado do Tocantins, um deles tendo grande parte de 

seus membros residindo na aldeia Canoanã dos Javaé, povo de língua Karajá, 

dialeto Javaé do tronco linguístico Macro-Jê13, na Ilha do Bananal, outro ainda em 

fuga, lutando para evitar o contato com os não indígenas na Mata do Mamão, interior 

da mesma ilha. Existem também informações sobre a hipótese de haver um outro 

grupo na mesma situação, que conforme Rodrigues (2020), estaria vivendo na Terra 

Indígena Parque do Araguaia14, mais ao sul da Ilha do Bananal, com o qual 

indígenas Javaé teriam trocado alguns objetos. 

 
13 Verbete do ISA disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Java%C3%A9#L.C3.ADngua. 
14 TI homologada em 1998, até então Parque Indígena do Araguaia, criado em 1971 sobre a parte sul 

do Parque Nacional do Araguaia. Este abrangia toda a Ilha do Bananal e por sua vez, fora criado em 
1959.  
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                     Mapa 01: Ilha do Bananal, Rio Araguaia e Rio Tocantins. Fonte: Patrícia de M. Rodrigues (2012). 

 

 
Mapa 02: Localização dos Avá-Canoeiro do Araguaia e do Tocantins. Fonte: Lorranne G. da Silva (2016). 
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1.1 - Os Ãwa do Araguaia 

 

No Araguaia os Ãwa tiveram intensificada a invasão de seu território a partir 

da década de 40, quando os Javaé - fragilizados pela dizimação de seu povo, 

através das epidemias trazidas pela chegada dos primeiros criadores de gado e 

mineradores de cristal à região, na década anterior, e também por processos 

decorrentes de acusações de feitiçaria, conforme assinala Rodrigues (2019, p. 64, 

65) - aceitaram que pecuaristas se instalassem próximos a suas aldeias, em troca de 

proteção armada contra os Ãwa. No decorrer de seu estabelecimento na região a 

partir do século anterior, os Ãwa passaram a ocupar a margem direita do rio Javaés, 

conhecido como braço direito do Araguaia, onde ainda não havia a instalação de 

não indígenas, tornando-se inimigos históricos dos Javaé.   

 Tempos depois, os Javaé acabaram por perder parte de seu território pela 

venda das terras, que juntamente com o território pertencente aos Ãwa veio a 

compor um enorme latifúndio, a Fazenda Canuanã, comprada na década de 50 por 

Dante Pazanezze e seus irmãos, que passaram a dominar a região e a intensificar 

os ataques contra os Avá-Canoeiro. Segundo Rodrigues (2012), no início da década 

de 70 a família entregou parte das terras ao Grupo Bradesco como forma de 

pagamento a um empréstimo, possivelmente realizado pela família junto ao banco 

na década de 60, surgindo a parceria Fundação Bradesco/Fazenda Canuanã.   

Em 1973, cerca de dois anos depois da instalação do Grupo Bradesco na 

região, como assinala Rodrigues (2018), seis integrantes do grupo do Araguaia que 

se encontrava no refúgio da Mata Azul, em seu território, foram capturados de forma 

violenta por uma equipe da FUNAI que entrou atirando no local, sendo 

posteriormente levados à força para a Fazenda Canuanã, onde passaram a viver em 

péssimas condições de existência. No ano seguinte os integrantes que conseguiram 

escapar e sobreviver ao ataque da FUNAI e dos ataques subsequentes perpetrados 

por fazendeiros e regionais, foram conduzidos para a fazenda por Tutawa, líder do 

grupo, que na ocasião, segundo Rodrigues (2012), acreditou que eles poderiam 

viver em um território demarcado, pelas promessas que lhe haviam sido feitas à 

época.  
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 Em 1976 o grupo foi transferido para a aldeia Canoanã de seus antigos 

inimigos, pelos quais desde a captura, haviam sido concebidos como prisioneiros de 

guerra, passando a viver então de forma subalterna em suas terras. Lá os Ãwa 

acabaram por ser abandonados pelo órgão indigenista e passaram décadas tendo 

negados seus mínimos direitos políticos, sociais e humanos.  

Segundo Rodrigues (2012) dos onze integrantes que estavam na Mata Azul 

no dia do ataque, seis morreram após os três primeiros anos por doenças ou por 

violências cometidas contra eles, depois de terem sido “contatados” pela FUNAI. 

Conforme pontua a autora, a naturalização e desumanização a que os Ãwa foram 

submetidos desde a captura, pelas instituições, indigenistas ou não, e pela 

sociedade nacional, incluindo-se aí os meios de comunicação, viabilizaram a prática 

histórica de se invisibilizar a marginalidade a que eles foram relegados, em relação a 

seus direitos constitucionais básicos e humanos como se isso fosse “natural”, no 

sentido de “normal”.  

Naturalização que, como coloca Moraes (2013), está na base de toda forma 

de preconceito, de raça, de gênero, de identidade sexual, de condição social, entre 

outros, e se manifesta sempre antes da exclusão e do constrangimento social e 

político do que é entendido como “diferente”. De cunho essencialmente ideológico, 

“está relacionada ao senso comum, ao ‘é como é’, como se o mundo tivesse uma 

essência e não fosse resultado de construções históricas e sociais” (MORAES, 

2013, p. 18), é marca que constitui as relações de dominação e está presente em 

todas as hierarquias sociais, como mola propulsora de preconceitos e da 

discriminação. E como órgãos e instituições públicas ou privadas, assim como a 

imprensa, são também extensões da sociedade, produzem e reproduzem o racismo 

e o preconceito sobretudo contra os negros e os povos indígenas. Racismo 

institucional que esteve também na base das tentativas de transferência dos Ãwa 

para a TI no Tocantins.      

 Hoje o grupo é composto por 33 integrantes frutos de uniões com os Javaé, 

Karajá, também Macro-Jê, e Tuxá, de língua ainda não classificada, e luta pela 

demarcação e homologação de seu território, a Terra Indígena Taego Ãwa, situada a 

leste da Ilha do Bananal, no estado do Tocantins.  
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Mapa 03: Localização da Terra Indígena Taego Ãwa e demais TIs no médio Araguaia. Fonte: Relatório Circunstanciado de 

Identificação e Delimitação da Terra Indígena Taego Ãwa (2012). 
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 Conforme Rodrigues (2012), a Fazenda Canuanã passou a pertencer 

integralmente à Fundação Bradesco nos anos 90, quando esta começou a se 

desfazer de partes do latifúndio. Partes das terras vendidas a outros fazendeiros - 

que como assinala Rodrigues (2018), já pertenciam por definição à União e 

deveriam ter sido utilizadas para a demarcação da TI do grupo do Araguaia - foram 

compradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA para 

a criação do assentamento Caracol em 1998, no qual foram alocadas as famílias de 

posseiros retiradas do Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal. Hoje o 

assentamento incide sobre o território do grupo do Araguaia, assim como uma parte 

de outra fazenda: 

A Terra Indígena Taego Ãwa está localizada na área da antiga 
Fazenda Canuanã, abrangendo atualmente o Assentamento Caracol, 
do INCRA, formado por antigos moradores da Ilha do Bananal, e 
parte da Fazenda Eletroenge. (RODRIGUES, 2018, p, 136). 
 

Os Ãwa conseguiram recentemente o reconhecimento do direito ao seu 

território, mas ainda vivem em terras dos Javaés e Karajás, enquanto correm as 

lutas, os processos e as tentativas para viabilizar a efetivação de seu retorno a ele.  

 Apesar de todas as adversidades e de toda a história de violência imputada a 

eles pelo colonizador, um fator marcante nos registros sobre os Ãwa, e que acaba 

por se sobressair, é a resiliência15. Como coloca Rodrigues (2019), mesmo depois 

da captura, a luta aguerrida diante das novas dificuldades provindas de diferentes 

esferas de sua existência, e impostas em grande parte pelo próprio Estado, 

transformou-se em uma resiliência obstinada para a superação das dificuldades que 

teve como exemplo extraordinário o líder Tutawa. Tutawa, que se tornou líder do 

grupo após a morte de seu pai Wapoxire, por volta de 1950, guiou os Ãwa durante 

as décadas de genocídio que se seguiram, enfrentando incontáveis obstáculos, 

 
15 A antropóloga Patrícia Rodrigues, que realizou estudos aprofundados sobre o grupo do Araguaia e 

elaborou a maior parte dos trabalhos existentes sobre ele, em Rodrigues (2018), com apoio em Albert 
e Ramos (2000), assinala que o termo, por se basear em uma relação permanente guiada pela 
criatividade, entre o passado, antes do contato, e da tradição herdada, e o presente, depois da 
situação de dominação;  possibilita uma interpretação mais adequada à realidade em relação ao de 
“resistência”, que se caracteriza por uma forma estática, de simples oposição à situação de 
dominação. Estando os dispositivos culturais que guiaram e orientaram os Avá-Canoeiro até então, 
atrelados de forma indissociável à maneira de lidar com as situações de opressão às quais o grupo 
foi e é submetido.      
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sobretudo os impostos após a captura do grupo e mesmo assim, como registra a 

autora, demonstrando um temperamento afetuoso e alegre. 

 O líder defendeu e cuidou das pessoas que sobreviveram à captura e das 

que nasceram depois dela, batizando-as com os nomes dos antepassados conforme 

a tradição Ãwa, ensinando-as a língua, as práticas culturais e estimulando-as a 

retomarem as pinturas corporais, sobretudo após o início da luta das novas 

gerações nos centros de decisão pela regulação fundiária de seu território.  

 
Foto 01:Tutawa Ãwa. Vinícius Berger. Fonte:medium.com/@ciminacional 

 

Tutawa faleceu em 2015, sem poder ver concretizada a demarcação de seu 

território e tendo negado o seu último desejo, o de ser enterrado no Capão de Areia 

na TI, um dos últimos refúgios de defesa aos ataques perpetrados contra o grupo. 

 Mesmo com seu falecimento, conforme Rodrigues (2019), seu exemplo de 

luta toma continuidade na resiliência de seu povo, que ao contrário de estar “em vias 

de extinção” como colocaram veículos de imprensa, trabalhos acadêmicos e outros 

documentos, conseguiu através das uniões com os Tuxá, Javaé e Karajá, com os 

quais vieram a criar vínculos afetivos e de amizade, se reproduzir como povo único. 

 O grupo trava diversas batalhas à frente de um movimento de retomada de 

parte de seu território de ocupação tradicional e de afirmação de sua identidade 

étnica, contando com o apoio de seus aliados, entre pessoas e entidades, 

conseguindo quebrar a invisibilização que lhe foi imposta durante anos, e obtendo 

diversas vitórias.  
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Segundo a autora, durante a elaboração do Relatório Circunstanciado de 

Identificação e Delimitação da Terra Indígena Taego Ãwa, Rodrigues (2012), pelo 

GT16 da FUNAI, os Avá-Canoeiro decidiram quebrar um silêncio de vários anos 

sobre as questões que marcaram suas vidas, o que foi acolhido, trabalhado, 

debatido e divulgado por, e em diversas instituições. Como o MPF, a Comissão 

Nacional da Verdade, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, a Comissão de 

Anistia, a Comissão Nacional da Política Indigenista, o Conselho Indigenista 

Missionário, além da mídia e da academia, o que fez com que a causa e a luta do 

grupo tomasse força e possibilitasse as novas conquistas.  

Conforme Rodrigues (2018), o apoio do CIMI foi também fundamental para 

que os Ãwa passassem a participar com regularidade das assembleias regionais dos 

povos indígenas, sendo cordialmente acolhidos pelos povos do estado do Tocantins, 

passando também a participar das manifestações nacionais em Brasília e a buscar 

soluções para questões diversas junto aos órgãos de decisão. Incluindo os ligados 

às questões fundiárias de Taego Ãwa, reacendendo seu espírito de luta.  

 
Foto 02: Diego kupere Ãwa em protesto, aponta sua borduna de guerra para autoridades em reunião de 
lideranças indígenas com representantes do executivo em 2012. Egon Heck. Fonte: Revista Porantim, n. 
378, setembro de 2015. 

 

Em 2012 o Poder Judiciário determinou que cada integrante do grupo 

passasse a receber um benefício mensal enquanto não estiver concluído o processo 

 
16 Grupo Técnico constituído pela Portaria n. 1.188 de 2011 da FUNAI, com vistas a realizar os 

estudos antropológicos, etnohistóricos, ambientais e cartográficos necessários para a identificação e 
delimitação da terra indígena dos Avá-Canoeiro do Araguaia.    
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de demarcação da TI Taego Ãwa, através da antecipação de tutela requerida por 

uma ação civil ajuizada pelo MPF no mesmo ano17, contra a FUNAI e a União18. 

Segundo a sentença proferida sobre a ação pela Justiça Federal em 201519, a 

FUNAI e a União também foram condenadas ao pagamento de uma indenização de 

4.000 salários mínimos por danos morais e materiais aos Ãwa, a serem destinados à 

aquisição de uma área próxima ao seu território, onde eles pudessem residir até que 

fosse regularizada a TI Taego Ãwa. Em 2016 a TI foi declarada como seu território 

tradicional e de posse indígena permanente pelo Ministério da Justiça. Em 2018 foi 

fixado o prazo de um ano pelo poder judiciário, para a demarcação e desintrusão da 

TI pelo INCRA, a FUNAI e a União, em resposta a outra ação civil20 movida pelo 

MPF/PRTO. Essa, segundo Rodrigues (2020), foi ajuizada a pedido dos Ãwa, tendo 

sido iniciado o levantamento fundiário dos ocupantes não indígenas da área em 

2019. 

Depois de atrasos e da prorrogação do prazo para a demarcação até agosto 

de 2021, o levantamento fundiário veio a ser concluído em novembro desse ano, 

conforme foi me informado pelos Ãwa. Após nova perícia21 da FUNAI, com 

acompanhamento antropológico – requisitada pela justiça diante de 

questionamentos sobre laudo antropológico elaborado pelo GT de identificação da TI 

Taego Ãwa, conforme Ãwa (2021) - pelo descumprimento da determinação judicial, 

foi aplicada uma multa diária de R$ 500,00 a partir de 2022 ao INCRA e à FUNAI 

enquanto a terra não for demarcada e a área desobstruída, além de outra multa de 

R$ 12.000,00 para cada um dos órgãos, em dezembro de 2021.  

Em 2014 o grupo do Araguaia criou a Associação do Povo Ãwa - APÃWA/TO, 

e conforme relatado pela associação: 

 
17 Ação Civil Pública n. 2515-18.2012.4.01.4302. 
18 Ver: http://www.mpf.mp.br/to/sala-de-imprensa/noticias-to/no-tocantins-funai-e-uniao-sao-

condenadas-a-indenizar-etnia-ava-canoeiro-por-danos-morais-e-materiais. 
19 Sentença sobre ACP. n.  2515-18.2012.4.01.4302. Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Vara 

Única da Subseção Judiciária de Gurupi. Disponível em:  
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/sentenca_0315_avac
anoeiro.pdf.  
20 Ação Civil Pública referente ao Inquérito Civil n. 1.36.002.000070/2015-24. Procuradoria da 

República do Município de Gurupi - TO. Disponível em: 
https://justicadetransicao.mpf.mp.br/documentos-1/Tocantins_ava-canoeiro_2_2018.pdf. 
21 Conforme Kamutaja Ãwa (2021), apesar da tensão na convivência de dias com representantes de 

fazendeiros e assentados, o período da perícia propiciou diversas aprendizagens e um momento 
importante de fortificação e de encontro entre a família.   
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Os associados são os Ãwa e os seus parceiros, como esposa e 
esposo. A cada três anos é renovada a diretoria da associação, a 
APÃWA atua para que venha fortalecer o povo Avá-Canoeiro do 
Araguaia, assim como atuar de forma política no processo da 
demarcação da TI Taego Ãwa. (APÃWA-TO, JANEIRO DE 2022). 

      

Conforme também colocado pela associação, apesar de não terem 

representantes dentro da instituição estadual, os Ãwa estão ligados ou são 

representados também pela Articulação dos Povos Indígenas do Tocantins - ARPIT: 

“Participamos de forma indireta, sem nenhuma representação dentro da ARPIT, 

porém estamos ligados de alguma forma, já que essa organização representa os 

povos indígenas do Tocantins” (Idem). 

E como coloca Kamutaja Ãwa (2022), em nome da visibilização de sua causa, 

os Ãwa nunca pararam de lutar, se articular e conseguir apoio político, participando 

de eventos e reuniões com instituições ou entidades como o CIMI, a Coordenação 

das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB, ou com o MPF, 

fundando em 2020, a Comissão Memória de Tutawa, que conta com profissionais 

das áreas da antropologia, biologia, meio ambiente, psicologia, cinema e linguística. 

Conforme Ãwa (2021), a comissão foi criada por sugestão do CIMI e tem o 

intuito de visibilizar as suas pautas, e mobilizar diferentes setores para viabilizar a 

conclusão da demarcação da TI Taego Ãwa. O grupo é formado por Kamutaja Ãwa, 

Wapoxire Ãwa, Jãtema Ãwa, Typyire Ãwa, Tuguimy Ãwa e Kupere Ãwa, além dos 

apoiadores, que podem acompanhar suas atividades ou reuniões com o MPF, em 

universidades e outras instituições, fazendo sugestões ou organizando eventos, 

atividades, entre outras formas de colaboração.  

A comissão, segundo a autora, foi fundamental para a arrecadação de fundos, 

para viabilizar infraestrutura para a perícia antropológica, e para a reunião de todos 

os Ãwa na Ilha do Bananal, que propiciou o fortalecimento do grupo, e seu 

fortalecimento como liderança. Kamutaja é a articuladora da comissão nas reuniões 

com instituições, na escrita de projetos, ou na busca por novos apoiadores/as.        

Segundo Oliveira (1988), para além das limitações e arbitrariedades 

infringidas aos indígenas pelo estado brasileiro através dos processos de 

territorialização, como a imposição de crenças e instituições por meio da fixação de 
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grupos e indivíduos a uma base territorial e a limites geográficos determinados, por 

mais que homogeneizadores, a atualização desses processos pelos indígenas abre 

caminho para a construção de uma identidade étnica individualizada (1998, p. 60).  

Ao trabalhar com os povos indígenas “misturados” do Nordeste, o autor 

propõe que nas identidades étnicas, ao contrário de anular o sentimento de 

referência à origem, os processos de atualização histórica acabam por vezes a 

reforçá-lo entre os membros de um grupo étnico, que passam a reafirmar sua 

unidade em conexão com sua origem. Em contraposição aos processos impostos 

pelos aldeamentos missionários a partir da segunda metade do século XVII, e pelo 

SPI, no início do século XX, o autor assinala um outro movimento de territorialização 

caracterizado a partir da década de 70, pelos movimentos e reivindicações dos 

povos indígenas até então não reconhecidos oficialmente (as “novas etnias”). A 

exemplo, as viagens e lutas travadas nos grandes centros pelas lideranças Turká, 

Tapeba, e Kambiwá em busca de seu reconhecimento e demarcação de suas terras. 

Essas unificaram os interesses trazendo unidade política, criando 

representatividade, firmando alianças externas, e “transformando a identidade étnica 

em uma prática social efetiva, culminada pelo processo de territorialização” (1998, p. 

66).    

Em julho de 2020, também foi proferida uma sentença22 pelo poder judiciário 

obrigando a União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio e a FUNAI, a adotarem medidas de proteção ao grupo da Mata Mamão. Na 

qual as últimas três instituições deveriam formar uma frente de proteção para 

localizar e qualificar os registros da existência dos Avá-Canoeiro na região, as 

principais ameaças ao grupo, e restringir o ingresso de terceiros nas localidades 

onde há indícios da presença dos indígenas.  

Assim como os Panará que depois de mais de duas décadas vivendo em 

terras de antigos inimigos, por terem sido arbitrariamente transferidos para o Xingu 

pela FUNAI em 1975, recuperaram parte do seu território por meio de seu 

engajamento, e foram indenizados pelos crimes a partir da década de 90, conforme 

 
22 Disponível no sítio: http://www.mpf.mp.br/to/sala-de-
imprensa/docs/sentencaacpindigenasisoladosmatadomamao1.pdf.  
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Ramos (2008), os membros do grupo do Araguaia através de suas lutas, conquistas 

e aliados, forjaram um novo status interétnico (2008, p. 101) e passaram a sujeitos 

de seus direitos e da legitimidade das batalhas pela conquista de seu território. Os 

Panará, povo de língua da família Jê, vivem hoje na Terra Indígena Panará de 

aproximadamente 500 mil ha, demarcada sobre parte de seu território tradicional na 

região das cabeceiras dos rios Iriri e Ipiranga, na fronteira dos estados do Mato 

Grosso e do Pará23.    

 

1.2 - O grupo do Tocantins 

 

Na região do rio Maranhão, como é conhecido em seu alto curso o rio 

Tocantins, hoje norte do estado de Goiás, os Avá-Canoeiro se apresentaram a um 

morador local em 1983, quando já não havia mais condições de sobrevivência, nem 

possibilidades de manter sua autonomia. Após anos de lutas e perseguições, e de 

terem sobrevivido aos últimos massacres perpetrados contra suas aldeias em 

meados da década de 60. Com a perda crescente de seu território, e depois de 

passar anos vivendo em fuga contando então com apenas quatro integrantes, como 

coloca Tosta (1997), o grupo literalmente se entregou numa “rendição final após 

sitiamento”.  

A partir de então o grupo passou a viver em um regime de isolamento imposto 

oficialmente pela FUNAI, em prol da liberação de seu território para o 

aproveitamento econômico pelo setor elétrico. Os Avá que até então, por mais de 

uma década haviam sido relegados ao isolamento pela necessidade de fuga nas 

matas, serras ou cavernas, após o contato com os não indígenas - realizado por 

eles, como assinala Teófilo da Silva (2005) – passaram a ter sua vida controlada e 

restringida a apenas alguns poucos contatos, na “nova” sociedade envolvente. 

Contatos resumidos a visitas que faziam aos moradores da região, a encontros com 

pessoas na cidade de Minaçu sob o controle da FUNAI, quando necessário fosse o 

seu deslocamento para lá, ou com visitantes do posto indígena, onde foram 

alocados a partir do contato com o órgão. 

 
23 Verbete do ISA, disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Panar%C3%A1#Nome_e_L.C3.ADngua 
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Em 1985 uma área de aproximadamente 38.000 ha24 localizada nos 

municípios de Minaçu e Cavalcante, em Goiás, foi interditada para serem iniciados 

os processos de regularização da Terra Indígena Avá-Canoeiro. No ano seguinte, 

iniciaram-se as obras de Construção da UHE de Serra da Mesa e foi firmado o 

primeiro convênio entre Furnas Centrais Elétricas S. A. e a FUNAI, visando reparar 

ou compensar os danos causados pela implementação da usina, à terra indígena e 

aos Avá-Canoeiro.  

 
Mapa 04. Localização da Terra Indígena Avá-Canoeiro. Fonte: Ariel Silva (2015). 

 

Quatro anos após Matcha, Nakwatcha, Tuia e Iawi terem se apresentado ao 

morador local, que contatou as equipes da FUNAI, nasceu Trumak, filho de Tuia e 

Iawi, o único homem do grupo à época. Em 1989, também fruto do casal, nasceu a 

menina Putjawa, que passou a se chamar Niwathima depois da mudança de nome 

conforme as práticas dos Avá-Canoeiro. 

Em 1994 conforme previsto em um outro convênio assinado entre Furnas e 

FUNAI25, foi instituído o Programa Avá-Canoeiro do Tocantins - PACTO, também 

com o intuito de realizar ações de compensação ou reparo aos danos causados ao 

 
24 Hectare, unidade de medida de dimensão de 10.000 m². Conforme Silva (2016) a demarcação 

física da Terra Indígena Avá-Canoeiro foi concluída em 2003, ficando localizada nos municípios de 
Minaçu e Colinas do Sul em Goiás e possuindo 38.702 ha (2016, p. 201).  
25 N. 10.323/1992. 
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grupo e ao seu território, envolvendo as áreas de saúde, educação, entre outras, 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos indígenas. Segundo os registros 

sobre a questão, desde 1986, muito pouco foi realizado e os processos de 

implementação das ações, apesar da grande quantidade de recursos aplicados 

pelos convênios que vieram se sucedendo, acabaram se mostrando viciados e 

diversas falhas em sua gestão e planejamento foram apontadas. Em documentos, 

relatórios ou trabalhos acadêmicos, como os de Tosta (1997), Teófilo da Silva 

(2005), Silva (2010, 2016), entre outros. 

Teófilo da Silva (2005) buscando compreender as representações e práticas 

do grupo do Tocantins no contexto de dominação e controle do regime tutelar 

institucional, implementado para assegurar a sua sobrevivência, aborda a 

concepção de indigenismo empresarial26 e os efeitos nocivos causados pelas 

políticas e ações indigenistas, à sociabilidade, às práticas do cotidiano e aos direitos 

políticos dos indígenas, após o contato com a FUNAI em 1983. 

Aprofundando os estudos realizados por Tosta (1997), em relação ao controle 

e o isolamento do grupo, e também os relativos aos discursos e às atribuições 

estereotipadas colocadas sobre os indígenas, o autor assinala a eficácia que estas 

tiveram para a desorganização social dos Avá-Canoeiro, e para a invisibilização de 

seus direitos e situação política. Ao serem reproduzidas ao longo dos anos, e 

incorporadas às práticas e ações das instituições indigenistas encarregadas do 

contato.    

Entre outras atribuições abordadas, Teófilo da Silva (2005) traz algumas 

observações sobre o termo “povo invisível”, retirado das metáforas utilizadas pelos 

regionais, e que diz respeito à necessidade de ocultação física a que os Avá foram 

relegados durante décadas, para poderem sobreviver nos tempos de perseguição e 

fuga. Porém, que acabou por ser aplicado como atributo essencializado, como se 

esta fosse uma das principais características dos indígenas, em descrições feitas 

sobre eles. O termo, cunhado pelos idealizadores do PACTO, programa elaborado 

por membros de Furnas, da FUNAI e da Universidade Católica de Goiás - UCG à 

época, foi amplamente difundido e adotado em trabalhos acadêmicos, matérias 

 
26 Termo utilizado por Baines (1993), para classificar as situações em que as administrações 

indigenistas são sobrepujadas pelo poder econômico de grandes empresas.  
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publicadas pela imprensa e na mídia em geral, sendo utilizado inclusive nos títulos 

de diversos trabalhos realizados ou apoiados direta ou indiretamente pelos 

idealizadores do programa.  

Ainda hoje, se observados os registros referentes aos Avá-Canoeiro, de forma 

geral, ou os referentes às tentativas de localização dos indígenas pelas equipes da 

FUNAI, sobretudo dos ainda refugiados no Araguaia, o termo, por mais que adotado 

de forma inconsciente ou desproposital, não poderia ser caracterizado para além de 

uma “metáfora que hoje se presta mais para encobrir o genocídio do que para 

descrever um traço cultural de um povo” (2005, p. 79), como pontuou o autor à 

época. Genocídio que conforme apontam os registros, foi praticado em grande 

medida por jagunços e fazendeiros regionais, enquanto a FUNAI não localizava os 

“invisíveis”, que no caso do grupo do Tocantins, passaram à condição de “isolados” 

dentro da terra indígena, como também observa Teófilo da Silva (2005). Como será 

abordado mais adiante, o autor se refere também a uma certa “miopia” (2005, p.80) 

nesse sentido, que passou a ser diagnosticada a partir da década de 70 nos 

trabalhos de localização dos indígenas pelas equipes da FUNAI, sobretudo no alto 

Tocantins, onde as frentes de atração se concentraram tempos depois da captura do 

grupo do Araguaia. Que, como também será visto através dos registros, acabou 

sendo abandonado assim como os indígenas ainda em fuga na região, sem 

qualquer tipo de assistência do órgão.    

Atualmente o grupo do Tocantins é formado por nove integrantes, e apesar de 

ainda ter em diversos aspectos sua vida controlada ou determinada pelo órgão 

indigenista, através dos convênios e programas de compensação firmados em 

parceria com Furnas e empresas privadas, com o passar dos anos, mudanças 

vieram ocorrendo e algumas conquistas vieram sendo alcançadas.   

Mais recentemente Niwathima casou-se com Kapitomy’i, conhecido como 

Parazinho, do povo Tapirapé, de língua Tupi-Guarani da região da Serra do Urubu 

Branco, nordeste do estado do Mato Grosso, que hoje também reside na terra 

indígena. Os dois tiveram três filhos, a menina Wiro’i em 2015, e os meninos Paxe’o 

e Kaogo, nascidos em 2012 e 2016 respectivamente. Recentemente Paxe’o passou 

a se chamar Marynoo. Em 2017 faleceu Iawi em decorrência de um linfoma, e 

conforme informado por pesquisador amigo próximo dos indígenas, os recursos 
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milionários “que os Avá-Canoeiro recebem” e são depositados na Renda do 

Patrimônio Indígena27, não foram empregados para que ele viesse a ter um 

tratamento de melhor qualidade. 

 
Foto 03. Iawi do grupo do Tocantins. Fiona Watson, 2000. Fonte: Survival online, 27 de junho de 2017. 

 

Conforme os registros, se por um lado, assim como colocado sobre o grupo 

do Araguaia, os processos de constante violência e transformação no cotidiano dos 

indígenas trouxeram enormes adversidades a serem suportadas e superadas em 

sua história; diversos documentos demonstram uma constante resiliência do grupo 

do Tocantins, frente aos infortúnios impostos pelas diferentes circunstâncias que 

envolvem a expansão do colonialismo sobre seus membros. Além de uma grande 

capacidade de ressignificação e de atualização de suas práticas e formas de viver e 

se adaptar às adversidades impostas por estas circunstâncias.  

Se em um momento, mesmo depois de terem seus familiares assassinados 

nas últimas aldeias e de passarem a viver constantemente em fuga em grupo 

extremamente reduzido, eles ainda produziam e carregavam seus artefatos e 

instrumentos musicais (SILVA, 2016, p. 260), os quais inclusive expunham logo após 

o convívio entre os não indígenas (PEDROSO 1990, p. 07). Em outro, após 

passarem a ter sua vida restringida pelo regime tutelar e abandonarem a construção 

de muitos deles, eles souberam ressignificar sua existência e reelaborar um sentido 

 
27 Conforme a Lei n. 5.371, de 5 de dezembro de 1967, que deferiu autorização para a criação da 

FUNAI,  a gestão do Patrimônio Indígena passou a estar a cargo da fundação, que deve administrá-lo 
no sentido de sua conservação, ampliação e valorização. É na Renda do Patrimônio Indígena - RPI 
que são depositados os fundos provenientes dos programas de compensação destinados aos Avá-
Canoeiro. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.371-1967?OpenDocument
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de sociedade para possibilitar um convívio estável com os não indígenas (TEÓFILO 

DA SILVA, 2005, p. 292), aos quais eles cativam através de sua amistosidade, como 

observa o autor. Ou também atualizando a vida em aldeia através de algumas 

práticas, mantendo o núcleo de seu significado cosmológico, como pontua Teófilo da 

Silva (2005) em relação ao xamanismo, por meio dos maracás, do fumo e dos 

cantos. Ferramenta através da qual, possivelmente eles se comunicam e mantêm 

presentes seus antepassados, curando seu passado, se mantendo saudáveis e 

abertos para o futuro (TEÓFILO DA SILVA, 2011, p. 83).      

Após o casamento de Niwathima e Kapitomy’i (Parazinho), através da 

convivência e das visitas aos Tapirapé e a outros povos, foram fortalecidas as trocas 

de saberes e a tomada de consciência política e cultural do grupo, que vem 

participando de eventos e se fortificando gradativamente. Mudanças também vêm 

ocorrendo através do auxílio de aliados externos, como o MPF, com o qual os 

indígenas passaram a ter reuniões através da internet a partir de 2021. E que vêm 

atuando em prol dos indígenas, de sua socialização e tomada gradativa de 

consciência e liberdade, perante os malefícios relacionados aos empreendimentos 

instalados em seu território. Estes fatores, mesmo que de forma mais atenuada, vêm 

ao encontro dos apontados por Rodrigues (2012, 2019), em relação ao 

(re)acendimento das lutas e às vitórias políticas conquistadas pelo grupo do 

Araguaia, através da tomada da consciência identitária como povo único. Dos 

colocados por Oliveira (1998), quanto ao surgimento de alianças externas, e de uma 

unidade política antes inexistente, após a participação das lideranças do Nordeste 

nas lutas nos grandes centros do país. E conforme demonstram registros e 

acontecimentos mais recentes, sobretudo após a instalação de internet na TI - 

relacionados a exigências, cobranças e conquistas do grupo frente ao órgão 

indigenista, que serão abordadas mais adiante - fatores que parecem não estar 

muito distantes dos assinalados por Sahlins (1997), apoiado em Turner (1991), em 

relação aos Mebêngôkre, povo da família Jê que habita uma ampla região dos 

afluentes do rio Xingu, nos estados do Pará e do Mato Grosso28, conhecido 

popularmente como Kayapó. Que ao tomarem consciência de sua cultura, iniciaram 

 
28 Verbete do ISA, disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3)#Localiza.C3.A
7.C3.A3o. 
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a luta pela conquista dos seus direitos e passaram a interagir com força e 

determinação entre os não indígenas, obtendo várias conquistas, através da 

utilização das câmeras de filmagens e outras tecnologias, realizando documentários, 

denunciando arbitrariedades em suas terras e violações contra o meio ambiente.  

  

1.3 - Poder econômico, tutelar, cura e resiliência 

 

Atualmente a administração dos direitos políticos, jurídicos e econômicos do 

grupo do Tocantins é realizado de forma geral, e em ordem de hierarquia, pela 

Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC, pela 

Coordenação Regional Araguaia Tocantins – CRATO, e pela Coordenação Técnica 

Local - CTL de Minaçu, responsável pela execução das  ações dos programas 

voltados à reparação, ou compensação dos malefícios causados aos indígenas 

pelos empreendimentos instalados em seu território. 

 As decisões ou atuações destas, em parte, direta ou indiretamente, acabam 

por ser sobrepujadas pelas decisões e ações de Furnas - como apontou Baines 

(1993) em relação aos Waimiri-Atroari, que habitam a região norte do Amazonas e 

sul de Roraima, da família Carib, a Eletronorte e as mineradoras do Grupo 

Paranapanema - que por sua vez, acabam sendo influenciadas pelas decisões da 

CPFL Geração de Energia S.A.29. Esta, que apesar de não ser um ente direto na 

concessão do aproveitamento hidrelétrico do Tocantins pela UHE de Serra da Mesa, 

que pertence à Furnas, e nem na maioria das políticas voltadas ao grupo do 

Tocantins, exerce a sua influência de sócio majoritário no empreendimento, como 

será tratado mais adiante. Tendo os indígenas sua vida extremamente dependente e 

controlada pelos programas de compensação, regidos pelos convênios firmados 

entre a FUNAI e as empresas. 

Oliveira (1998) ao discorrer sobre a hesitação sempre manifesta pelo Serviço 

de Proteção ao Índio - SPI, em atuar junto aos “índios do Nordeste”, em prol de atuar 

 
29 Empresa constituída em 2000 através da cisão das atividades de geração e distribuição da 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista), privatizada em 1997 e arrematada pelo Grupo 
VBC (Votorantim, Bradesco e Camargo Corrêa) em conjunto com o Fundo de Pensão dos 
Funcionários do Banco do Brasil e a Bonaire Participações. Mais informações no sítio: 
https://www.cpfl.com.br/unidades-de-negocios/geracao/cpfl-geracao/historico/Paginas/default.aspx.  
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nas ações de extensão de fronteiras voltadas para povos que dominavam amplas 

faixas territoriais, dispõe: 

Estabelecer a tutela sobre os “índios” era exercer uma função de 
mediação intercultural e política, disciplinadora e necessária para a 
convivência entre os dois lados, pacificando a região como um todo, 
regularizando minimamente o mercado de terras e criando condições 
para o chamado desenvolvimento econômico. (OLIVEIRA, 1998, p. 
52, aspas do autor). 
 

Para Lima (2012), o poder tutelar exercido pelas agências indigenistas no 

Brasil esteve profundamente enraizado aos modelos e perspectivas ideológicas e 

organizacionais de conquista e colonização dos portugueses, através do que ele 

chamou de “tradições de conhecimento para gestão colonial da desigualdade”. 

Estas, como a “tradição sertanista”, que reporta ao início da exploração portuguesa 

na África, ou a “tradição missionária”, com intuído de arraigar os costumes e as 

realidades construídas pelo colonizador através do cristianismo (ambas tendo como 

objetivo principal as questões econômicas e a conquista do território), atravessaram 

a trajetória histórica das ações indigenistas estatais no Brasil. Sendo reatualizadas e 

reelaboradas, servindo como pilares de sustentação para o exercício do poder 

tutelar e para a manutenção das desigualdades e das relações de domínio 

assimétricas entre tutores e tutelados. Assim como coube a todo colonizador após a 

vitória nas guerras de conquista, coube aos órgãos estatais desde a criação do SPI 

em 1910 - através do viés evolucionista dos militares, de “integração dos indígenas à 

nação” (por mais que escondida pelos discursos de pluralidade cultural) - a tarefa de 

classificar, hierarquizar, integrar ou delimitar as fronteiras étnicas e políticas sobre os 

conquistados. Ramos (2008) observa o objetivo da prática indigenista a julgar pela 

história como sendo o de “atrelar os indígenas a uma dependência que, 

aparentemente, se inspira na face vulgar da caridade cristã” (2008, p. 106), em face 

à “bondade do salvador” para com os que se encontram em apuros. 

Conforme Lima (2012), mesmo que novas perspectivas tenham se delineado, 

que o termo tutela tenha sido retirado da legislação após a constituição de 1988, e 

que novas ações como as de educação, saúde ou o desenvolvimento diferenciados 

tenham sido implementados - por mais que em muitas das vezes não sejam ouvidos 

os atores para os quais as “políticas da diferença” são destinadas - as tradições de 

conhecimento coloniais se encontram arraigadas nas ações indigenistas da 
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administração governamental com suas alianças, se explicitando através do 

exercício do poder tutelar:    

Mesmo quando aparentemente voltado para uma integração 
crescente entre povos conquistador e conquistado, o trabalho de 
gestão colonial perpetua a desigualdade de capacidade de 
realização, de mando e de ver seu mando obedecido, assegurando o 
domínio do colonizador. Quando protegem a diferença cultural à 
guisa de permitir a continuidade dos modos e dos estilos de vida que 
nelas se baseariam, como em uma espécie de estado in vitro, os 
poderes postos em jogo pelos colonizadores numa situação colonial 
exacerbam-na, e criam a necessidade de mediação para que os 
colonizados possam acessar as formas sociais que lhe são impostas 
como as certas e dominantes. Quando aproximam as diferenças 
entre as tradições de colonizadores e colonizados, na busca de uma 
maior integração social, amesquinham as correntes culturais dos 
povos colonizados, circunscrevendo-as, delas se apropriando, 
objetificando e exotizando o cotidiano dos povos que dominam. Em 
ambos os casos reproduzem a desigualdade social. (LIMA, 2012, p. 
810, 811).  
 

  Apesar destes dois casos estarem amalgamados à realidade dos Avá-

Canoeiro - guardando mais pertinência em relação ao grupo do Tocantins quanto à 

“uma espécie de estado em vitro”, e com o grupo do Araguaia, em relação ao 

“amesquinhamento e objetificação das correntes culturais” do povo “incapaz de 

reproduzir sua cultura” (TOSTA, 1997, p. 58) - o grupo do Tocantins, mesmo com 

todas as adversidades impostas à sua vida e ao seu destino através dos tempos, 

não se furtou ao recusar um relacionamento extremamente passivo com os não 

indígenas, como registram alguns documentos, sobretudo após o início do convívio 

interétnico.  

Conforme coloca Teófilo da Silva (2005), os Avá-Canoeiro sempre souberam 

ressignificar as dificuldades que se colocaram, através de estratégias de 

reelaboração de suas práticas, técnicas e do saber tradicional, para vir a promover 

no essencial, um relacionamento possível com os não indígenas nas situações que 

lhes foram impostas por estes. Conforme o autor, uma vez impossibilitada a 

expulsão do colonizador que adentrava cada vez mais seu território, destruindo suas 

aldeias e dizimando seus parentes, coube aos indígenas o desenvolvimento de 

técnicas elaboradas de cativação, para viabilizar formas de convivência estável com 

o invasor quando a situação de dominação atingiu o seu ápice.  
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De acordo com os relatos de Iawi prestados ao autor, maíra é o termo 

utilizado pelo grupo para se referir aos não indígenas, brancos ou negros, homens 

ou mulheres, de Minaçu, de outras cidades, ou grandes centros do país. O autor 

assinala que o termo também é utilizado por outros povos do tronco Tupi, para 

designar uma figura mitológica transformadora do mundo. Entre outros povos, para 

os Tentehar, povo de língua Tupi que vive no estado do Maranhão, conhecido 

popularmente como Guajajara, segundo Almeida (2019), Maíra é o seu criador e se 

refere também aos heróis culturais do passado, como Maíra’yr e Mucura’yr, filhos de 

Maíra, e a espíritos dos antepassados nos quais eles miram as qualidades e 

habilidades que gostariam de adquirir.   

Conforme Teófilo da Silva (2005), expressar intenções pacíficas e inspirar 

compaixão aos seus inimigos para lhes atenuar a raiva, foi uma das formas 

encontradas pelos Avá-Canoeiro de cativar os maíra, para possibilitar a sustentação 

da vida social sobretudo após o início dela no regime tutelar, ou mesmo em relação 

ao contato, agenciado em grande parte por eles, como coloca o autor.  

Ao interagir e elogiar pesquisadores, conhecidos ou visitantes da TI, realizar 

determinadas tarefas ou “coisas de branco”, como lavar as roupas, organizar a casa 

ou vestir-se (conforme as perspectivas dos funcionários ou idealizadores dos 

programas), realizar pequenos trabalhos ou seguir determinadas etiquetas, 

inexistentes em sua visão de mundo, os Avá-Canoeiro garantem, viabilizam ou 

facilitam o acesso aos bens que necessitam para a manutenção dos princípios 

fundamentais de sua economia. Assim como o seu deslocamento da TI e outros 

fatores necessários à sua vida cotidiana, que após a perda da autonomia, passaram 

a ser providos através do regime tutelar.  

 Recebendo a tutela, os indígenas a reelaboraram em uma prática de 

cativação de pessoas, de bens e de relações, agradando, docilizando os brancos e 

recebendo o que necessitam em troca, ao mesmo tempo, visando também proteger 

as relações interétnicas das crises e das tensões que venham a ocorrer no 

cotidiano.  

 Conforme os registros, sobretudo os de Teófilo da Silva (2005, 2011), aliada a 

essa, outra prática que parece ter sido fundamental para tornar possível a vida sob o 

regime tutelar e interétnico, servindo inclusive como base de sustentação e 
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superação à diversas condições existenciais impostas pelos conflitos e adversidades 

após o contato, é o xamanismo. Apesar do pouco conhecimento existente sobre as 

questões que envolvem a realização de rituais, em diversas obras é registrada de 

diferentes formas uma prática intensa de atividades xamânicas entre o grupo. Entre 

elas Pedroso (1994), Tosta (1997), Borges (2002), Leitão (2002), Teófilo da Silva 

(2005, 2011), Silva (2016) e Tapirapé (2018).  

 Quanto aos possíveis propósitos ou funções que desempenham os ritos entre 

o grupo do Tocantins, segundo os registros, estão a comunicação com os 

antepassados, com o sobrenatural, o controle das forças do trovão, a obtenção da 

caça e dos peixes, a cura, e conforme o depoimento de Matcha, a mulher mais velha 

do grupo, registrado no filme de Palmeiro (1998), possivelmente também o 

desenvolvimento de algumas plantas: “Os índios tocaram muito maracá de noite. 

Plantaram mandioca. Precisa tocar para nascer planta nova” (MATCHA AVÁ-

CANOEIRO a PALMEIRO, 1998). Ao encontro do colocado por Daniel Munduruku, 

sobre diversos povos indígenas brasileiros, a crença em outro mundo e nos seres 

criadores: “rituais que recordam que nada pode brotar, senão pela atuação dos 

ancestrais e pela gratidão que se dispensa a eles e aos seres que criaram”. 

(MUNDURUKU, 2012, p. 72).  

     Conforme alguns registros e informações, rituais também são realizados na 

ocasião do nascimento de uma criança (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 115), e 

também da morte de uma pessoa, como aconteceu em 2017 na TI com o 

falecimento de Iawi. 

 Nessa ocasião infelizmente, segundo me foi informado por um pesquisador e 

amigo próximo dos indígenas, houve mais desrespeito ao grupo e às suas práticas, 

o que causou mais uma vez a sua indignação, por não poderem ter tido a 

oportunidade de sepultar Iawi conforme seus costumes. Ao invés de Iawi ter sido 

envolvido em uma rede, como reivindicavam os indígenas, ele foi sepultado na TI 

vestindo um terno, dentro de um caixão, e o máximo que os Avá puderam fazer foi 

enrolar uma rede em volta deste. O grupo do Tocantins é bem reservado em relação 

a estas práticas, e como pode ser observado em relação a fatos como esse, eles 

parecem ter toda a razão e agirem de maneira assertiva.   
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De outra forma, conforme os registros de Teófilo da Silva (2005, 2011), as 

práticas xamânicas se constituíram numa ferramenta fundamental nos processos de 

renovação, sublimação das adversidades, na cura do passado, e também, para 

mantê-los saudáveis e fortes para o futuro, como já mencionado. O único ritual que 

chegou a ser conhecido pelo nome é o da “Cachimbação”, no qual, como 

demonstram os registros do autor, são empregados os cantos, maracás, a dança, o 

tabaco e as pinturas corporais. Em relação ao uso do tabaco e a comunicação com 

o sobrenatural, entre os Araweté, povo de língua Tupi-Guarani de mesmo nome, que 

habita as margens do igarapé Ipixuna no estado do Pará: 

“O tabaco é o emblema, o instrumento de fabricação e operação do 
xamã. O treinamento xamanístico consiste em um longo ciclo de 
intoxicações por tabaco, até que o homem mo-kiyha, se faça 
translúcido, e os deuses “cheguem” (iwahĕ) até ele. (VIVEIROS DE 
CASTRO, 1986, p. 531, aspas e parênteses do original). 
  

Teófilo da Silva (2011) ao comparar os serviços de proteção e saúde 

oferecidos aos Avá-Canoeiro pelas ações indigenistas e as concepções de cura 

acionadas pelos indígenas, evidencia a importância crucial do tabaco e dos rituais 

para a manutenção de sua vivacidade e perseverança.   

Como coloca o autor, ao contrário do que se pode esperar de pessoas que 

tiveram que passar pelo genocídio de seu povo, e por todas as violências a que 

foram submetidos os Avá-Canoeiro, mesmo quando em nome de sua proteção, eles 

se mostraram inteiramente capazes de lidar com o passado traumático e com a 

tutela do presente, se mantendo como pessoas cativantes e felizes.     

Para a cura de moléstias físicas, conforme os registros do autor, de Borges 

(2002) e Leitão (2002), o fumo é empregado em ritos de cura que se dão através da 

aspersão da fumaça do cachimbo, de sopros, de massagens e de pancadas leves 

na cabeça da pessoa doente, por meio dos quais a doença é expulsa do seu corpo. 

Para além dos males que afetam o organismo, Teófilo da Silva (2011), salienta que 

o grupo do Tocantins se refere ao petuma (fumo), através do termo remédio em 

português, e têm a Cachimbação como espaço ritual de cura e integralmente eficaz 

conforme seu próprio ponto de vista. Cura não apenas como a anulação de uma 

moléstia, também de suas causas, e que só pode ser compreendida através do 

mundo invisível, com o qual o autor sugere que eles se comunicam por meio deste 

ritual. 
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Conforme Teófilo da Silva, os cantos, os maracás, as pinturas corporais com 

jenipapo e os pássaros ao redor dos fogos, dentro de sua casa30, além dos sonhos, 

seriam os instrumentos fundamentais para a comunicação com o sobrenatural e com 

os antepassados, na invocação de sua presença espiritual, apesar de sua ausência 

física.  Sendo através destes instrumentos, que se mostram os mecanismos da 

agência do grupo do Tocantins para enfrentar as adversidades e possivelmente 

obter a cura para as moléstias de suas vidas.   

Entre os Mawé, também povo Tupi, que conforme Yaguarê Yamã, têm o 

Sateré como seu idioma e habita território fronteiriço entre os estados do Amazonas 

e do Pará:  

A cura da alma ou das doenças pelos espíritos é a parte religiosa da 
medicina tradicional. E essa parte religiosa exige ritual, o que não 
acontece com a medicina tradicional comum. Exige encontro com 
espíritos, cantos sagrados e fé na defumação ou na “benzedura”, 
outro meio de curar no caso do “quebranto” e “mal olhado”, com 
oração e reza. (YAMÃ, 2005, p. 45, aspas do autor). 

 
Quanto a ausência física dos antepassados, conforme Teófilo da Silva (2011), 

esta não significa o esvaziamento de sua presença social e de sua presença 

curativa na vida dos Avá-Canoeiro, pois se fazem presentes por meio da 

musicalidade e do xamanismo, através da Cachimbação. Presença que é 

confirmada através dos registros de Iranildo Tapirapé, professor que lecionou no 

Projeto de Extensão Escolar Avá-Canoeiro-Ikatote, que será abordado mais adiante, 

ao se referir às idosas Matcha, Nakwatcha e Tuia:   

Inclusive, conforme a cultura delas, todos os dias, às 13 horas ou às 
14 horas, elas tinham que fazer uma roda de pajelança no interior da 
casa por algumas horas. E nesses momentos ninguém podia chegar 
até a casa onde elas estavam reunidas, pois era muito perigoso. 
Segundo elas, nessa ocasião, muitos espíritos e até mesmo a alma 
dos parentes deles que já faleceram se juntavam na casa. 
(TAPIRAPÉ, 2018, p. 484). 

 

Em relação à musicalidade e à comunicação com os antepassados e o 

sobrenatural, para os Araweté, “os deuses e os mortos são música, ou músicos: 

marakã me'e. O modo de manifestação essencial desses outros é o canto, e seu 

veículo é o xamã.” (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 529, 530).   

 
30 No caso, uma casa construída por eles e para onde se mudaram no ano de 2000, como será visto 

logo adiante.   
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Mesmo não sendo possível se afirmar com precisão sobre as funções 

desempenhadas pelos ritos na vida dos Avá-Canoeiro, a importância e a grande 

relevância que essas manifestações vieram desempenhando nos processos de 

transformação e atualização sociocultural vividos pelo grupo do Tocantins, ficam 

claras nos registros. Entre outros, dois acontecimentos em períodos distintos 

demonstram bem a importância destas práticas para os indígenas, e também sua 

dimensão política. 

Em meados de 2000 os indígenas construíram uma casa no alto de uma 

serra, distante do posto indígena onde residiam até então, alegando entre outros 

fatores, como motivos para a sua mudança, o frio e a escuridão das casas 

construídas pela FUNAI. Em seus registros, Teófilo da Silva (2005), observa a 

mudança também como uma subversão, ou uma inversão de poder frente às 

situações de vigilância, observação, correção, ou punição, entre outras, a que eram 

submetidos onde residiam. Leitão (2002) também a observa como um ato pela 

busca da autonomia, e Borges (2006), assinala que eles estavam sempre buscando 

razões para ficarem na casa do alto, lugar de onde se tem uma visão bela e 

privilegiada da área, e também conforme a autora, onde eles podiam ficar distantes 

da vigilância e do controle dos funcionários da FUNAI. 

 Teófilo da Silva (2005) supõe ainda que um dos motivos para a construção 

seja o da proteção de seu universo religioso, registrando relatos de funcionários que 

escutaram os ritos de Cachimbação durante noites e madrugadas em diversas 

ocasiões, antes de sua mudança para a nova casa.  Alegando estes, que os 

indígenas teriam se mudado para a nova casa para cantar, se pintar e realizar a 

Cachimbação (2005, p. 148).  O autor descreve a casa como uma síntese do espaço 

público, da vida ritual, cerimonial, e social, onde os indígenas exerciam sua 

espacialidade privada na ausência de sua sociedade, lugar da representação 

política, partilha de cantos, tomada de decisões do grupo, e também de 

diferenciação étnica dos não indígenas. 

Já em 2017, conforme as informações que me foram prestadas por um amigo 

próximo dos indígenas, que esteve com Iawi quando este se encontrava muito mal 

no Hospital Araújo Jorge em Goiânia, diversos obstáculos precisaram ser vencidos 
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para que os indígenas pudessem realizar uma sessão do rito de Cachimbação, em 

uma enfermaria do hospital. 

Na ocasião, Iawi estava internado para o tratamento de um linfoma, que 

acabou por levá-lo à óbito algum tempo depois e o grupo exigia que fosse realizada 

uma sessão de Cachimbação. Após diversas batalhas e mobilizações para vencer 

os trâmites burocráticos, foi autorizado o deslocamento do grupo da TI para a 

realização do ritual na enfermaria, com a condição colocada pelo hospital, de que a 

enfermeira que já vinha atuando a muitos anos junto aos indígenas, estivesse 

presente. Conforme os registros, esta provavelmente deve ter sido a única vez que 

uma pessoa de fora do grupo tenha presenciado a realização deste ritual.  

A realização deste rito na enfermaria do hospital, demonstra também a 

complexidade das questões que envolvem as concepções de cura entre o grupo do 

Tocantins, como trabalhado por Teófilo da Silva (2011), e a imprecisão sobre os 

propósitos das realizações dos ritos pelos indígenas, para além do desenvolvimento 

de determinadas plantas (só confirmado até então em relação ao da mandioca, 

conforme os depoimentos de Matcha) e da comunicação com espíritos e com 

antepassados. No caso, se a Cachimbação foi realizada voltada diretamente ao 

plano espiritual, ou se articulada também com o plano da cura física. O 

acontecimento também refuta uma colocação feita por mim em trabalho anterior, 

sobretudo de forma errônea, sem ter assinalado que me referia ao aspecto da cura 

de moléstias físicas, de parecer “não haver uma relação direta entre o ritual da 

Cachimbação e os ritos de cura” (BECKER, 2018, p. 59). 

Levando em consideração estes acontecimentos, mesmo que não haja 

possibilidade de se afirmar com precisão os propósitos para a realização destes 

rituais, o que se pode constatar, principalmente pelos registros de Teófilo da Silva, é 

o papel crucial que estas atividades, que têm a cura para além do aspecto físico 

como centro, tiveram na vida dos Avá-Canoeiro, sobretudo para a transposição das 

adversidades vividas em todos os períodos mencionados neste texto.           

Cura para além do aspecto físico, que vêm ao encontro de fatores colocados 

por Taussig (1993 [1987]), ao discorrer sobre o terror e a violência perpetrada pelo 

colonizador contra os indígenas na bacia do rio Putumayo, na Colômbia e no Peru 

no século XIX. Cura que teve o xamanismo como veículo fundamental para sua 
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efetivação e para que o representado pudesse subverter a representação que lhe 

fora imposta, nos ciclos de extração da borracha do Putumayo. Violência colonial 

exercida contra a própria mão de obra em rituais te tortura, onde o assassinato, a 

mutilação, o fuzilamento ou a incineração de pessoas vivas, foram disseminadas e 

justificadas pela imputação de estórias fantasiosas e do canibalismo aos indígenas.  

 Terror para a qual o xamanismo trouxe a cura apropriando-se das imagens do 

passado e incorporando-as às experiências e às esperanças do presente, como 

observou Fausto (1988), refigurando a fantasia através do uso do imaginário da 

conquista para resistir e se libertar da domesticação colonial, da simbologia do 

progresso e do sofrimento como forma de salvação, tornando-se o oposto do terror 

na redenção da cultura popular, à qual recorriam por vezes os próprios espanhóis.    

Entre os integrantes do grupo do Araguaia, guiados e ensinados pelo líder e 

pajé Tutawa, conforme os registros de Rodrigues (2020), o xamanismo e a 

cosmologia foram também essenciais para fortalecer a sua organização social e 

manter o grupo unido em face das mudanças sociais e adversidades impostas pelo 

colonizador, características que segundo a autora, perduram na convicção dos 

jovens, mesmo após décadas do grupo ter sido capturado pela FUNAI. Com apoio 

na revisão bibliográfica e nos apontamentos sobre algumas características 

recorrentes nos povos de língua tupi-guarani, feitos por Viveiros de Castro (1986), a 

autora observa que também entre o grupo do Araguaia, a resistência às mudanças 

impostas pelo colonizador se deu em grande medida pelas concepções 

cosmológicas, e àquelas ligadas ao xamanismo, assim como pode ser observado 

em relação ao grupo do Tocantins.     

Fatores estes, que demonstram um forte cunho político de resistência às 

formas de dominação impostas, e que considerando a união e as vitórias 

conquistadas pelo grupo do Araguaia, guardam pertinência também com 

acontecimentos em meio a outros povos. Turner (1987) por exemplo, assinala 

também a relação entre a consciência histórica e a consciência mítica das origens 

das formas sociais, no ressurgimento do xamanismo entre os Mebêngôkre na 

década de 80, sua importância na transformação e na manipulação da 

autoconsciência cultural e nas lutas políticas pela conquista dos direitos, após a 

intensificação do contato interétnico com os não indígenas:  
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Oque quero dizer é que há um reconhecimento de sua própria 
sociedade como produto de sua própria ação na história, isto é, no 
tempo presente, e também a compreensão de que aspectos da 
sociedade nacional são igualmente sujeitos a mudanças através de 
sua ação presente ou futura. Neste sentido a consciência histórica 
jamais substituiu a consciência mítica das origens das formas 
sociais, mas existe em interdependência com ela, cada modo 
dominando um certo contexto e em outros relacionando-se 
ambiguamente entre si ao longo de uma linha divisória instável e em 
constante mutação. (TURNER, 1987, p. 84). 
 

Os Ãwa segundo Rodrigues (2012), acreditam que as curas são realizadas 

com a ajuda de espíritos auxiliares e através das plantas, sendo o Kagaiwa, que 

também está na tinta do jenipapo, o principal espírito auxiliar do ipaje (xamã), 

enquanto este canta nas sessões de cura, entrando por um de seus braços e saindo 

pelo outro, enquanto a música cura a doença. Kagaiwa é o dono dos animais tendo 

o poder de reprodução dos seres vivos, mora no céu, mas é humano em sua 

essência, assumindo também a forma de chuva e de trovões. Quando fica com raiva 

de alguém, entra no corpo do xamã e através de um feitiço, mata a pessoa, o que 

mantém uma certa relação de pertinência com o temor que o grupo do Tocantins 

tem por Awatua (divindade do trovão), registrado por Teófilo da Silva (2005). Os 

indígenas não tocam música, acendem fogueiras ou utilizam equipamentos elétricos 

quando ocorrem ou estão para ocorrer chuvas ou tempestades, para não o irritar.   

Conforme os registros de Rodrigues (2012) sobe os Ãwa, no caso da morte 

pelo Kagaiwa, o “espírito morto” (inhanga), não vai para o céu e passa a ser uma 

espécie de ajudante invisível de Kagaiwa, acompanhando o xamã, podendo 

aparecer para os vivos e assustá-los. Diferentemente dos inhanga, os õema são 

também “espíritos dos mortos”, mas não enviados por Kagaiwa, e se referem às 

pessoas que depois de sua morte, continuam a andar na terra onde viveram, sendo 

vistos às vezes pelos vivos.  

Tutawa segundo a autora, apesar de não atuar publicamente e não ter sido 

um pajé tão poderoso como seu pai Wapoxire, quando estava sozinho enxergava a 

dimensão invisível, já tendo visto muitos de seus antepassados mortos, e nesse 

plano, andado a cavalo no meio dos brancos (bàirà, como se referem os Ãwa), por 

ser eimawa (dono espiritual dos cavalos e dos bàirà) (2012, p. 366, 367).  
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Segundo a autora, Tuakire, irmã de Tutawa, também foi uma xamã 

reconhecida, que curava doenças através dos cantos e que teve a sua morte, 

ocorrida em 2006, atribuída ao ataque de um "espírito da terra” Baiàpogaga, que 

anda acompanhado comummente por uma espécie de galinha d’água e que 

permanece visível apenas para os xamãs. De acordo os relatos dos Ãwa registrados 

pela autora, ela foi atacada quando fazia uma caminhada fora da aldeia Canoanã e 

ao se aproximar de um tamanduá morto, ele bateu a mão em suas pernas e ela 

reagiu acertando a mão do Baiàpogaga com o facão. Ele soltou suas pernas, mas 

ela adoeceu pouco tempo depois e acabou falecendo. 

Conforme outros relatos prestados à autora, a terra faz ressuscitar os 

parentes que morreram e estes continuam frequentando os lugares onde viviam 

antes, nos quais os xamãs entram em contato com eles. Como a autora observa em 

Rodrigues (2020), esta visão xamânica dos mortos está profundamente atrelada à 

ligação sagrada com o território tradicional. No caso, os parentes mortos continuam 

a andar pelos lugares tradicionais, porém guardam muito medo pelas perseguições 

que viveram, fugindo até de seus próprios parentes. Incorporação da história da 

colonização pelas visões xamânicas, que conforme as observações da autora, 

demonstra que ao contrário de ser a cultura Avá-Canoeiro, uma entidade estática, 

eles continuam se recriando como Ãwa a seu modo, através da mediação entre o 

passado e o presente, e a identidade e alteridade, tendo como alicerce uma 

profunda e contínua resiliência.  

Resiliência talvez seja o conceito mais apropriado para compreender 
a sua organização social, enquanto uma estrutura eminentemente 
histórica de mediação entre a tradição herdada e a situação de 
dominação. Os Avá-Canoeiro têm demonstrado ter mecanismos 
próprios - mesmo em uma situação-limite – para atuar sobre uma 
conjuntura desfavorável a partir de estruturas sociais e cosmológicas 
ancestrais e dinâmicas. Nessa perspectiva, torna-se obsoleta a 
descrição que pesquisadores e indigenistas fizeram do grupo do 
Araguaia, em especial, durante décadas, como um grupo 
“aculturado” ou “mestiço”. (RODRIGUES, 2020, Online). 

 
Para explicitar a desconstrução deste tipo de descrição, vale citar também a 

pontuação feita por Rodrigues (2018), com apoio em Albert e Ramos (2000): 

Nessa mediação entre tradição e dominação, tem-se uma contínua 
recriação da identidade, que não permanece estática (pois os atuais 
Avá-Canoeiro não são mais idênticos aos seus antepassados) nem 
se transforma tanto a ponto de deixar de existir (pois os Avá-
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Canoeiro não deixaram de continuar sendo o povo Ãwa, apesar do 
novo contexto). (RODRIGUES, 2018, p. 46, parênteses e itálico do 
original). 

  
Conforme a autora, outra forma de conexão com os mortos entre os Ãwa se 

dá através da nominação, prática antiga na qual as pessoas recém nascidas ou em 

diferentes fases da vida, recebem nomes herdados de seus antepassados. No caso 

do grupo do Araguaia, a maioria das pessoas que nasceram após o contato, 

receberam nomes de parentes próximos, que faleceram nos processos de fuga, em 

sua maior parte escolhidos pelo pajé Tutawa, por ser a nominação também 

associada ao xamanismo.   

O processo de nominação dos Avá-Canoeiro do Araguaia indica, no 
mínimo, uma profunda consciência histórica e política do grupo, que 
está sendo transmitida para as novas gerações. Além de reproduzir 
padrões culturais antigos, indica também uma forma de se recriar e 
perpetuar a identidade ãwa no novo contexto de opressão e 
casamentos interétnicos, atualizando o vínculo dos novos Avá-
Canoeiro com seus parentes vivos e com seus antepassados. Pode 
ser vista também como uma forma de memória do passado que não 
deve ser esquecido, de homenagem e ligação afetiva com os mortos 
ou de reconhecimento do seu sofrimento e importância para o grupo. 
(RODRIGUES, 2020, Online). 
    

Quanto às práticas rituais, de acordo com Rodrigues (2012), elas tiveram a 

sua realização muito prejudicada conforme as perseguições se atenuavam, porém 

mesmo depois da captura e da transferência dos indígenas para a aldeia Canoanã 

dos Javaé, nem todas foram abandonadas, assim como a nomeação dos vivos com 

os nomes dos antepassados.  

Apesar de muito pouco ser conhecido sobre elas, segundo os relatos dos 

Avá-Canoeiro prestados à autora, antigamente eles realizavam vários rituais 

utilizando diversos instrumentos musicais, entre eles o maracá, a flauta e o tambor, 

construído através do tronco de tamboril recoberto com couro de veado catingueiro. 

Conforme os registros, não existia Casa dos Homens31, sendo os rituais realizados 

ao ar livre e com funções e propósitos bem diversos. Entre os principais que podem 

 
31 De acordo com Piedade (2004), é um espaço exclusivo para os homens que pode ou não ter uma 

edificação própria onde são realizados diversos rituais, uma instituição de forte cunho político, 
religioso e social. No Brasil, segundo o autor, ele está presente com maior frequência entre os povos 
da língua Aruak existindo também entre outros povos.    
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ser destacados, estão ritos de cura, em seus diferentes aspectos, de obtenção da 

caça, de nascimento e preparação da criança, de iniciação masculina, de controle e 

proteção contra seres externos ou sobrenaturais, e também de cerimônias fúnebres. 

Já em relação a atividades xamânicas relacionadas à agricultura, como parece ter 

praticado o grupo do Tocantins, pelo menos até quando haviam aldeias populosas, 

nenhum ritual foi registrado pela autora em relação aos Ãwa.  

 Nos registros realizados por Rodrigues (2012), está o ritual instrumental do 

Wagaiwa, em que os homens tocavam seus tambores a noite inteira ao redor do 

fogo, parando apenas quando as mulheres, que acendiam e cuidavam a fogueira no 

decorrer do ritual, lhes faziam cócegas quando já era de madrugada. Também o 

ritual do Opogotxò, realizado no mato com o umbigo, a crina e outras partes do 

corpo da anta, o Õpuama, no qual eram acionados os maracás e as flechas e o 

Mima, realizado através dos maracás e das flautas.  

O ritual do Iagweiwa, era realizado para atender ao desejo de comer carne de 

caça dos parceiros, sendo realizado por homens e mulheres. Nesse, o homem 

voltava da caçada emitindo gritos rituais quando havia abatido um animal. Também 

a mulher saía para caçar, acompanhada por outras mulheres do grupo e pelo 

marido, ela também voltava para casa anunciando o animal abatido, acompanhada 

pelo grito em coro das outras mulheres.  

Durante os eclipses da lua, um ritual também importante era realizado, o 

Ugãwaia, que nesse caso, também dá nome a um “bicho” (termo utilizado por eles 

para denominar a manifestação de seres sobrenaturais, como no caso em que 

Tuakire foi atacada por um espírito que se manifestou através do tamanduá morto) 

invisível, e que deve ser afugentado pela realização do ritual. O Ugãwaia morde a 

lua causando o derramamento de sangue, fazendo com que essa fique avermelhada 

e pode matar as pessoas. Fatores que também guardam pertinência com os relatos 

do grupo do Tocantins registrados por Teófilo da Silva (2005), estes também 

relacionam a lua com a morte, mas nesse caso, ela pode ser causada pela 

inobservação dos eclipses lunares. Do Ugãwaia, só participavam os homens e as 

crianças do sexo masculino, e conforme os registros de Rodrigues (2012), este ritual 

continuou a ser realizado por determinado período mesmo com a transferência do 

grupo para a aldeia dos Javaé. 
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O Omokainima Inhapoãwa “perder o umbigo”, segundo os registros de 

Rodrigues (2012), era realizado para estabelecer o vínculo de pertencimento da 

criança com o lugar do nascimento. O umbigo é dado à criança quando ela começa 

a engatinhar para que ela o “perca” em algum lugar, a criança é colocada na fumaça 

de uma fogueira por breves instantes, para que ela não se torne uma pessoa 

preguiçosa. Com o mesmo objetivo, a criança é pintada com a tinta de jenipapo, que 

serve para ajudar no crescimento, proteger a pessoa, evitar e curar doenças e 

outros malefícios, tendo também poderes espirituais muito fortes.     

Também no sentido de formação ou preparação da pessoa, Rodrigues (2012) 

regista um ritual através dos depoimentos do líder Tutawa, nos quais ele afirma que 

quando jovem, em meio às fugas, seus parentes decidiram realizar um rito de 

iniciação masculina, no meio do caminho. A este ritual não é atribuído um nome 

como aos anteriores, mas conforme as afirmações de Tutawa:  

Os meninos que estão se transformando em rapazes são colocados 
em uma formação circular, enquanto os homens dançam ao seu 
redor para furar seus lábios inferiores com o osso do agapua, 
conhecido no Araguaia como veado fuboca. Tutawa nunca havia 
presenciado esse ritual na aldeia de Uàkwaga32, mas não teve o 
lábio furado durante o ritual que testemunhou, talvez porque fosse 
novo demais. (RODRIGUES, 2012, p. 153, grifos da autora, nota 
acrescentada).  

 
A autora registra ainda que os Ãwa praticavam tradicionalmente o enterro 

primário e o secundário, a partir do qual, os ossos retirados do primeiro 

sepultamento, eram pintados com urucum e enterrados próximos ao local anterior. 

Uma cerimônia final era realizada e só então o local passava a ser visitado pelos 

Ãwa.  Apesar das modificações ocorridas nas práticas dos Ãwa através dos tempos, 

sobretudo depois da mudança para a aldeia Canoanã, conforme os registros de 

Rodrigues (2012), a tinta do urucum continuou a ser utilizada nas cerimônias 

fúnebres, assim como a do jenipapo em relação às diferentes concepções de cura.  

Mesmo com o abandono de algumas práticas, da mudança ou da 

ressignificação de outras, e do pouco conhecimento que se tem em relação a elas, o 

 
32 Conforme a autora (2012, p. 138), Uàkwaga, ao que parece, é uma versão dialetal de itakwaga 

(TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 156) ou itákwaga (GRANADO, 2005, p. 58), palavra utilizada pelo 
grupo do Tocantins para se referir a grutas ou cavernas. Segundo os relatos dos Ãwa prestados a 
Rodrigues (2012), a aldeia de Uàkwaga onde Tutawa morou por volta dos seus 7 ou 8 anos, era 
localizada numa gruta ou caverna em uma região de muitas pedras, onde as primeiras existiam em 
abundância.   
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crucial para se evitar prescrições ou invenções sobre o grupo do Araguaia ou o do 

Tocantins, é tentar entender o xamanismo e suas linguagens como a música, a 

performance e as pinturas, como aspectos de uma expressividade distinta da 

ocidental. Expressividade constituída de outras noções e categorias, como a de 

pessoa sugerida por Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro, para os quais as 

populações indígenas se caracterizam por:  

Uma elaboração particularmente rica da noção de pessoa, com 
referência especial à corporalidade enquanto idioma simbólico focal 
[...] sugerimos que a noção de pessoa e uma consideração do lugar 
do corpo humano na visão que as sociedades indígenas fazem de si 
mesmas são caminhos básicos para uma compreensão adequada da 
organização social e cosmologia destas sociedades. (SEEGER, 
MATTA; VIVEIROS DE CASTRO, 1979, p. 03). 
 

E como pontua Rodrigues (2020), ao contrário do que pressupunham os 

idealizadores do PACTO, com a “superproteção” e controle do grupo do Tocantins, 

visando extremamente a sua reprodução física, e a FUNAI, que em grande parte por 

influência do programa, acabou por abandonar o grupo “aculturado” do Araguaia à 

própria sorte, por mais de três décadas, os Ãwa conseguiram se reproduzir física e 

culturalmente através das uniões interétnicas, internalizando-as através da própria 

lógica cultural do grupo. Os integrantes das novas gerações, se identificam como 

Ãwa, carregam o sentimento de pertencimento ao povo Ãwa, e assim são 

reconhecidos pelo grupo e pela comunidade local, tendo sido cuidados, ensinados e 

protegidos por Tutawa com o mesmo amor e afeto, que ele dedicou às crianças que 

sobreviveram às perseguições e à captura.       

A resiliência dos sobreviventes que lutaram e seguiram através da sabedoria 

herdada de seus ancestrais, que jamais foi domesticada ou aniquilada por nada, 

como assinala a autora, toma continuidade agora através das lutas dos mais jovens 

pela retomada de seu território, nos grandes centros, nas instituições, e nas diversas 

frentes necessárias para conquistá-la.  

A demarcação da Taego, para nós, povo Ãwa do Baixo Araguaia, é 
muito importante. Porque, aqui nas terras dos javaé e karajá, não 
praticamos a nossa cultura. Somos criticados, discriminados. E, com 
a nossa terra demarcada, podemos fazer nossos rituais, ensinar os 
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meninos, enquanto tiver um Avá-Canoeiro vivo, nós não estamos 
extintos, não. (TYPYIRE ÃWA, à GIOVANAZ, 202133). 

 
E por mais que até recentemente a única iniciativa da FUNAI “em prol” do 

grupo, depois deste ter sido obrigado a viver na aldeia Canoanã, tenha sido a 

tentativa de sua transferência forçada para a TI do grupo do Tocantins em 1988, 

como registra Rodrigues (2019, p 73), também através das políticas dos convênios 

de FURNAS/FUNAI; e que o assentamento e a Fazenda Eletroenge ainda estejam 

ocupando seu território, as ações e as lutas com o apoio de seus aliados, 

encontram-se em estágio avançado de andamento. E como pode ser percebido nos 

relatos de Typyire colocados acima, e também em diversos outros registros, 

continua deslanchado o processo político de afirmação étnica entre os jovens 

apontado por Rodrigues (2020), para se reunir em sua terra como grupo autônomo, 

carregando a sabedoria e o aprendizado herdado de seus ancestrais. 

 

1.4 - Os Avá-Canoeiro ainda em fuga 

 

Como mencionado logo atrás, a transferência forçada do grupo do Araguaia 

para a TI dos Avá-Canoeiro do Tocantins se deu através das políticas elaboradas 

pelos convênios firmados entre Furnas e FUNAI, e conforme Rodrigues (2018, 

2020), entre outros autores, esta veio a se tornar uma obsessão dos idealizadores 

dos programas, sobretudo do PACTO.  

Apesar da transferência ter sido frustrada em pouco mais de um ano, quando 

os Ãwa retornaram ao Araguaia, como será abordado mais adiante neste texto, as 

especulações e perspectivas para a “unificação dos povos Avá-Canoeiro” (contra a 

vontade de ambos os dois grupos) perduraram por mais de duas décadas, enquanto 

as notícias e informações sobre os indígenas vivendo em fuga do colonizador na Ilha 

do Bananal, eram ignoradas pela FUNAI, como assinala Rodrigues (2020). 

Assim como a FUNAI não conseguiu localizar os outros grupos no alto 

Tocantins, na região talvez por causa de uma possível miopia, como mencionado 

anteriormente através dos registros de Teófilo da Silva (2005), no médio Araguaia, 

 
33 Matéria do Jornal Brasil de Fato, publicada no dia 7 de novembro de 2021. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/07/da-captura-ao-sonho-da-demarcacao-a-resistencia-
ancestral-dos-33-ava-canoeiro-do-araguaia.  
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conforme apontado por Rodrigues (2020), também existiam à época da captura dos 

Ãwa em 1973, e existem até hoje, mais indígenas ainda em fuga pela região. Sendo 

essa, a única opção que lhes restou frente a violência do colonizador, já que como 

será visto adiante, até então praticamente nenhuma medida foi tomada pelo estado 

para garantir a sua proteção.  

Entre outros diversos registros ou relatos sobre a existência dos indígenas, 

Kamutaja Ãwa relata ao jornal Brasil de Fato: “Meu avô, sobrevivente do contato 

forçado de 1973, sempre disse que havia mais de nós na Mata do Mamão, sem 

contato com a sociedade não indígena. Durante os meus 27 anos, tenho ouvido falar 

sobre esses parentes na mata”. (KAMUTAJA ÃWA, à Giovanaz, 2021). 

Ao mesmo jornal, sobre os perigos, Typyire complementa: “Eles estão lá 

comendo, caçando, do jeito que querem viver. Na região tem cada vez mais 

retireiros [vaqueiros], e a gente não sabe como eles iriam reagir se vissem um.” 

(TYPYIRE ÃWA, à Giovanaz, 2021, colchetes do original).  

Conforme os registros de Rodrigues (2020), as primeiras menções que se 

referem à presença de indígenas Avá-Canoeiro, especificamente na Mata do 

Mamão, foram colocadas pelo antropólogo André Toral na década de 80. Também 

segundo a autora, são comentados a anos pelos Javaé, por posseiros e vaqueiros 

que moram na região, vestígios de moradias, pegadas e restos de alimentos de um 

grupo Avá-Canoeiro, encontrados com frequência por estes.  Havendo também um 

antigo líder de uma aldeia Javaé, que já fez comunicados à FUNAI sobre a presença 

dos indígenas na região, e equipes do CIMI que realizaram expedições e obtiveram 

informações com os Kraho-Kanela, povo da família Jê que habita à leste da Ilha do 

Bananal, sobre o deslocamento dos indígenas, também para fora da Ilha.  

Rodrigues (2020) registra também que em 2016 uma equipe da FUNAI tentou 

iniciar uma investigação sobre os indígenas na Mata do Mamão, mas não obteve 

resultados concretos pela falta de familiaridade desta com a região. E também que 

um Javaé denunciou ao MPF, que conforme ouviu de um vaqueiro, alguns dos Avá-

Canoeiro da Mata do Mamão haviam sido assassinados, mas que a investigação 

não foi levada adiante. Segundo a autora, mesmo com a abundância de relatos e 

informações a respeito dos indígenas, a expedição de 2016 havia sido a única a ser 

realizada pela FUNAI até então. Para além destes, a autora registra: 
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Há informações também sobre a existência de pelo menos outro 
grupo mais ao sul, na Terra Indígena Parque do Araguaia, conforme 
relatos feitos pelos Javaé ao Grupo Técnico de Identificação e 
Delimitação das terras indígenas Javaé/Avá-Canoeiro e Taego Ãwa. 
Na estação seca, os índios atravessariam o Rio Javaés para se 
dirigir a um lago e uma mata fora da Ilha do Bananal, onde os Javaé 
tiveram a oportunidade de trocar alguns objetos com eles. Antes do 
contato forçado, essa era uma área de movimentação dos Avá-
Canoeiro do Araguaia. (RODRIGUES, 2020, Online). 

 
 A autora registra ainda que em novembro de 2019, durante uma ação de 

combate ao incêndio que se alastrou na Ilha do Bananal, foi avistado por uma 

equipe do IBAMA em um sobrevoo de helicóptero, um grupo de oito34 indígenas em 

pânico e em fuga na Mata do Mamão, que provavelmente seriam os Avá-Canoeiro. 

Alastramento de incêndio que se repetiu em 2020 e 2021, na ilha e para além dela, 

em estatísticas cada vez mais crescentes em todo o país ocasionadas pelas 

políticas adotadas, e pelo aparelhamento quase integral dos órgãos de proteção 

realizado pelo governo federal atual, o qual agravou extremamente a vulnerabilidade 

dos Avá-Canoeiro em busca de refúgio.  

Apesar de não haver “provas concretas” de que os indígenas refugiados são 

os Avá-Canoeiro referidos, o que pode ser observado através dos relatos e registros 

acima, é que a questão parece se tratar de uma repetição ou simplesmente da 

continuação da história, com diferenças temporais ou mesmo conjunturais. O que há 

de concreto, por mais que se queira negar de que sejam os Avá-Canoeiro, é que 

existem provas da existência de indígenas em fuga necessitando de proteção contra 

incendiários, madeireiros, pecuaristas, ou “comedores de terra” nas palavras de Davi 

Kopenawa (KOPENAWA; ALBERT, 2015 [2010], p. 34). Tentando alcançá-la em um 

refúgio que seja possível, frente aos ataques ilegais - conforme as leis do povo que 

criou órgãos responsáveis por seguir sua legislação de proteção, tanto a referente à 

questão ambiental, quanto a que se refere ao tratamento a ser destinado a outros 

povos, nesse caso - que se intensificam a cada vez mais, não havendo ações para 

que esse refúgio seja garantido.  

 
34 Conforme matéria publicada pelo jornal Rede Tocantins de Notícias, em novembro de 2019, apesar 

das divergências em relação à precisão das datas e de qual órgão era o helicóptero que combatia as 
chamas no momento (a matéria registra que o fato se deu no dia 09/11/2019 e que a aeronave 
pertencia ao exército), o grupo seria formado possivelmente por duas crianças e seis adultos.  
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Se levadas em consideração a hipótese da “miopia” da FUNAI na região do 

Tocantins, colocada anteriormente, ou o abandono generalizado das tentativas de se 

“localizar os isolados” na região do Araguaia, ambas remetem à situação atual, na 

qual não estão sendo realizados esforços ou sequer “tentativas” para que o 

cumprimento das normativas seja efetivado.  

Mais ainda se considerada a pontuação feita por Rodrigues (2018, p. 287), de 

que a FUNAI, por anos não tomou nenhuma iniciativa em relação aos indígenas da 

região depois do desastre de 1973, “até porque os Avá da Mata do Mamão não 

incomodavam a nenhum grande proprietário”. Frisando que o “contato” dos Ãwa no 

Araguaia, foi levado a cabo e a força, logo depois da chegada do Grupo Bradesco 

na região, e que no Tocantins, como demonstram diversos registros, como os de 

Tosta (1997), o contato se deu sob forte influência da instalação da UHE de Serra da 

Mesa.    

Como colocado, conforme Rodrigues (2020), além da expedição realizada em 

2016, na “tentativa de iniciar uma investigação”, nenhuma providência havia sido 

tomada em relação aos indígenas até então, sendo que a prioridade absoluta da 

FUNAI desde a década de 80, por meio dos convênios firmados com Furnas, 

conforme a autora, foi a transferência do grupo do Araguaia para a TI no alto 

Tocantins. Ação que aliada às tentativas frustradas patrocinadas pelo PACTO, de 

localizar os outros indígenas no Tocantins, acabou por invisibilizar completamente a 

situação de fuga e de extremo perigo vivida pelos indígenas na região da Ilha do 

Bananal.  

E conforme foi me informado pelos Ãwa, o grupo da mata do Mamão ainda 

não foi reconhecido oficialmente pela FUNAI “e não temos notícias dos parentes da 

mata do mamão atualmente”. E mesmo depois da sentença proferida em julho de 

2020, obrigando a União, o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI, a formarem uma frente de 

proteção ao grupo ainda em fuga na Mata do Mamão, ao que parece nenhuma 

“tentativa” ou iniciativa foi tomada pelos órgãos: 

Conforme nosso conhecimento sobre assunto, não foi tomada 
nenhuma providência, utilizaram o discurso de que a Mata do Mamão 
já é uma área indígena e não há necessidade de isolá-la, 
desconsiderando totalmente a existência e os cuidados que o estado 
deve ter com indígenas isolados. (APÃWA, JANEIRO DE 2022). 
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Situação de extrema gravidade, que além de se estender por anos a fio, em 

muitos casos, se mostra como um modo de operar do estado brasileiro através dos 

tempos, sempre com a esperança de que os indígenas sejam imaginários, como 

pontuou Teófilo da Silva (2005, p. 79) em relação aos Avá-Canoeiro, com apoio na 

afirmação de Viveiros de Castro e Andrade (1988). E mais uma vez: 

Tudo isso demonstra que a destruição da sociedade avá-canoeiro 
não ocorreu longe do conhecimento do órgão indigenista, 
coadunando-se, inclusive às táticas de contato dos sertanistas 
responsáveis pelas frentes de atração à época sugerindo que por 
trás da obsessão escondia-se a negação do genocídio por 
segmentos da sociedade nacional. (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p.80) 
 

Situação que agora é acentuada pelo brutal aparelhamento e sucateamento 

atual dos órgãos de proteção, golpes desferidos por meio de nova ascensão de 

governo autoritário - como estavam no poder em 1973 e 1983, os governos militares 

- que flerta abertamente com o fascismo, e que fez as estatísticas dos ataques aos 

povos indígenas, quilombolas e ao meio ambiente dispararem em crescimento.       
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Capítulo 2 - Histórico do poder, negligências, ações e compensações  

 

Busco apresentar a seguir elementos centrais do projeto de controle 

estabelecido pelo Estado sobre os Avá-Canoeiro e dos processos que levaram à 

ocupação de suas terras por grandes corporações, com apoio em trabalhos e 

registros anteriores, entre eles os de Tosta (1997), Teófilo da Silva (2005) e 

Rodrigues (2012, 2018). Pontuando também alguns desdobramentos mais recentes, 

em relação às questões políticas e econômicas que envolvem atores que 

usufruíram, ou são os atuais beneficiários das ações e políticas voltadas aos 

indígenas.  

Como colocado por Lima (1995), as ações do Estado para viabilizar a 

“proteção” dos povos indígenas do ataque de outros “civilizados”, visaram a 

concentração destes, mesmo se tratando de povos distintos, em torno de suas 

unidades administrativas oficiais, deslocando-os de seus territórios a fim de liberar o 

restante das terras para a exploração e o aproveitamento econômico.   

Expropriação pelo Estado que ao adotar o discurso de “proteção” para definir 

a sua relação com os povos indígenas, “escamoteia a violência e a ambivalência” na 

ideologia da nacionalidade/empecilho ao progresso, proteção/desenvolvimento, 

como assinalaram Viveiros de Castro e Andrade (1988, p.12), fatores que também 

no caso dos Avá-Canoeiro tiveram efeitos decisivos para que empresas viessem a 

ser beneficiárias diretas do desfecho final das “pacificações” e da “proteção”.  

Nessa direção ao longo do processo de colonização, os projetos nacionais, 

como se verá, pautados na farsa desenvolvimentista, buscaram ou dizimar (por mais 

que indiretamente), ou atrair os Avá-Canoeiro para explorar seu território, ou tomar-

lhes a terra, o que acabou por resultar no isolamento do grupo do Tocantins na TI 

Avá-Canoeiro, e no abandono dos Ãwa nas terras dos Javaé.  

Os Avá-Canoeiro segundo Pedroso (1994), teriam subido o rio Tocantins em 

um período anterior ao século XVII e se estabelecido na região que representa hoje 

o norte do estado de Goiás, onde a partir do século XVIII, com a instalação na região 

das frentes agropastoris e dos aldeamentos oficiais, começaram os ataques para a 

colonização do território, aos quais os Avá-Canoeiro reagiram. Após anos de 

conflitos e resistência, eles foram perdendo as possibilidades de manter sua 
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autonomia como nação, e com a intensificação da violência perpetrada pelas 

bandeiras paulistas, a partir da década de 1860, conforme a autora, eles se 

dividiram em grupos menores e se dispersaram por uma vasta região.   

Diversos documentos trazem registros, depoimentos e relatos sobre a 

existência de outros grupos, entre eles relatórios produzidos pelas frentes de 

atração35 da FUNAI e os trabalhos de Toral (1984/1985), Pedroso (1994), Tosta 

(1997), Granado (2005), Teófilo da Silva (2005) e Rodrigues (2012). Correram por 

décadas as hipóteses de contato na região do Araguaia, do Tocantins e até mesmo 

no estado de Minas-Gerais, porém até então, só ficou conhecida a existência do 

grupo da Mata do Mamão, ainda não reconhecida oficialmente pela FUNAI.  

Como já colocado, os integrantes do grupo foram avistados pela última vez 

em 2019 na ocasião da ocorrência de diversos focos de incêndio na região, havendo 

ainda informações sobre um outro grupo vivendo na região da Terra Indígena 

Parque do Araguaia, como apontado por Rodrigues (2020). Teófilo da Silva (2005), 

colheu depoimentos de membros do grupo do Tocantins dizendo que os outros Avá-

Canoeiro de sua região teriam sido todos mortos.   

   Conforme Pedroso (1994), no século XVIII os Avá-Canoeiro foram 

denominados como “xavantes de canoa” e descritos também como “os cara preta”36, 

devido ao uso das pinturas feitas com o jenipapo. Além destes, vários outros termos 

foram utilizados no decorrer do processo de colonização para caracterizá-los, como 

“impiedosos”, “ferozes”, “arredios”, “saqueadores”, “bandidos,” “bárbaros”, “cruéis” ou 

“furiosos” (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 25), na literatura, nos veículos de imprensa 

e pela população regional. Em sua maioria utilizados por falta de compreensão da 

situação de luta pela sobrevivência e manutenção da autonomia enfrentada por eles, 

e que conforme Teófilo da Silva (2005) e Rodrigues (2012), serviram para justificar 

os ataques a seu território, seu extermínio como nação e consequente a sua 

dominação pelos não indígenas.  

 

 

 
35 Equipes encarregadas de localizar e contatar os indígenas. 
36 Conforme Kamutaja Ãwa (2022), o grupo do Araguaia ainda é conhecido regionalmente como “cara 

preta”, as pinturas feitas no rosto com a tinta do jenipapo, representam o macaco da meia noite e são 
utilizadas no intuito de intimidar os inimigos.    
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2.1 - O poder hidrelétrico no alto Tocantins 

 

O grupo do Tocantins acabou por se render em 1983, após ter resistido a 

diversos ataques no decorrer do século XX, na ocasião em que o grupo se 

apresentou a um morador local da região, que contatou as equipes da FUNAI. Um 

dos últimos massacres ocorreu na Mata do Café, hoje município de Campinaçu - GO 

por volta de 1966. Conforme Teófilo da Silva, esse foi possivelmente perpetrado 

contra uma das últimas aldeias dos Avá-Canoeiro e do qual escaparam poucas 

pessoas, que teriam se dividido novamente em grupos menores, com no máximo 10 

membros. Segundo relatos de regionais colhidos pelo autor, nesse massacre teriam 

morrido cerca de 56 pessoas e este teria se dado dias depois de um ataque a outra 

aldeia da região, do qual teriam resultado outras 100 mortes.    

Granado (2005) colheu depoimentos de Matcha, a mulher mais velha do 

grupo, que possivelmente se refere ao massacre da mata do café. De acordo com 

os relatos de Matcha, ao amanhecer, vários homens chegaram atirando, 

posicionados na porta de sua casa enquanto quase todos dormiam, matando 

diversos indígenas. Com ela conseguiram escapar mais seis pessoas, que 

passaram a viver em fuga, se escondendo durante o dia e buscando alimento 

durante a noite, período no qual Iawi, teve sua mãe assassinada por regionais.  

Após esse período, resistindo ao cerco dos ataques, passaram a se refugiar 

em uma itákwaga (caverna), local onde nasceu Tuia, filha de Matcha. Nesse período 

faleceu também Tychigauga, pai de Tuia e líder do grupo, atacado por uma onça 

após o retorno de uma caçada. Depois de anos resistindo ao contato, com a perda 

cada vez maior de seu território e das possibilidades de se manter autônomo, o 

grupo, já contando com apenas quatro integrantes, resolveu se entregar para se 

manter vivo. Em sua releitura do contato, Teófilo da Silva (2005) explicita a agência 

do grupo para realizar o contato com os não indígenas.  

Segundo Granado (2005), Furnas vinha expandindo suas atividades para o 

Centro Oeste a partir da década de 70, quando através da Portaria n. 2.130 de 1979 

obteve a autorização para realizar estudos de aproveitamento hidrelétrico no rio 

Tocantins, nos municípios de Minaçu e Cavalcante em Goiás. Em 1981, a empresa 

obteve pelo Decreto n. 85.983, a concessão para explorar o potencial hidrelétrico no 
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alto curso do rio e seus afluentes. Dois anos depois, conforme a autora, quando 

Furnas já estava realizando os estudos para a construção da UHE de Serra da 

Mesa, ela se “deparou com uma realidade inusitada”, a presença dos indígenas que 

“se renderam à sociedade majoritária e fizeram contato espontâneo na região onde 

a empresa se instalara para a construção de um mega empreendimento” 

(GRANADO, 2005, p.21).  

Presença “inusitada” de indígenas que “ocorrem” nas obras da Eletrobras 

(VIVEIROS DE CASTRO; ANDRADE, 1988, p. 13), se levarmos em consideração os 

registros de Teófilo da Silva (2005) por exemplo, de que relatórios feitos por 

funcionários de frentes de atração passaram a ser produzidos ainda na década de 

40 (2005, p. 25, 54). Ou os referentes às frentes de atração ativadas a partir de 1971 

(2005, p. 54 a 60), que registram uma abundância de informações sobre a presença 

dos indígenas, até mesmo próxima aos acampamentos da FUNAI em Cavalcante, a 

localização de aldeias abandonadas, coletas de “brindes” deixados pelo órgão 

(2005, p. 56), e até a disponibilização de avião pela SAMA37 (2005, p. 57), a ser 

utilizado nas tentativas de localização dos indígenas. 

Conforme registra o autor, mesmo com as evidências frequentes da presença 

dos indígenas no alto Tocantins, após a captura do grupo do Araguaia em 1973, as 

frentes de atração voltaram sua atenção para a Ilha do Bananal, assim como a 

imprensa, porém o caso Avá-Canoeiro ganhou visibilidade nacional. A concentração 

das atenções das frentes de atração se voltaram novamente à região a partir de 

1976, conforme os dados apontados pelo autor, por meio de novas informações 

enviadas à FUNAI sobre a presença dos indígenas e sobre a existência de conflitos 

destes com os regionais. 

Como colocado anteriormente, através dos registros de Rodrigues (2018, 

2020), a essa altura o Grupo Bradesco já havia se instalado com bonança na região 

do Araguaia, e os Ãwa, juntamente com os indígenas ainda em fuga na Ilha do 

 
37 Empresa de mineração de amianto crisotila, substância utilizada para a produção de fibrocimento 

de telhas e caixas d’água. A empresa é controlada pelo Grupo Eternit, sendo a única extratora do 
minério no Brasil e a terceira maior produtora mundial do amianto crisotila, cuja utilização foi banida 
em diversos países do mundo pelos efeitos cancerígenos causados pela substância. A empresa já 
teve suas atividades proibidas por decisão do STF, mas continua em operação, as minas de amianto 
movimentam a economia local e deram origem à cidade de Minaçu, com a instalação da mineradora 
na região. Mais informações em: https://www.inca.gov.br/noticias/em-momento-historico-stf-proibe-o-
uso-do-amianto-crisotila-em-todo-o-pais.   
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Bananal, passariam décadas sem que nenhuma iniciativa fosse tomada pelo órgão 

indigenista em relação a sua assistência ou proteção. Como já colocado, a 

existência dos indígenas da Mata do Mamão até hoje, quase cinco décadas depois, 

ainda não foi reconhecida oficialmente pela FUNAI.     

Quanto a região do alto Tocantins, entre outras situações “inusitadas”, está 

também o início das atividades da “Operação Presença” em 1982, conforme registra 

Teófilo da Silva (2005, p. 60), cujo principal objetivo foi o de orientar e educar os 

regionais sobre os procedimentos a serem tomados quando estes avistassem os 

indígenas, e adverti-los contra qualquer revide às tentativas destes de apanharem 

produtos em suas roças, ou de abater seus animais. Somam-se também a esses 

fatores, os registros de Pedroso (1994), Tosta (1997), Rodrigues (2012), entre 

outros, que se referem ao estardalhaço provocado pela mídia sobre os rumores da 

presença dos indígenas na região à época. E entre a assinatura do Decreto n. 

85.983/81 e a apresentação “inusitada” dos indígenas em 1983: 

Neste mesmo ano foi assinado pelo Presidente da República, João 
Figueiredo, o Decreto n. 85983 (06.05.1981) outorgando a Furnas – 
Centrais Elétricas S.A. concessão para um conjunto de 
aproveitamento da energia hidráulica de trecho do curso principal do 
rio Tocantins e seus afluentes das margens direita e esquerda. Tal 
concessão foi outorgada mesmo em vista de uma ampla 
documentação do órgão indigenista notificando a presença indígena 
na área. (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 60, aspas do autor). 
 

Conforme Pequeno (2005), o decreto outorgou o aproveitamento por um 

complexo de três hidrelétricas no curso principal do Tocantins, previstas nos estudos 

realizados por Furnas, além de Serra da Mesa, também a UHE de Cana Brava e a 

de Peixe, hoje Peixe Angical. A construção de Serra da Mesa foi iniciada em 1984, 

com a presença constante dos indígenas no canteiro de obras, já que o posto 

montado pela FUNAI, onde os Avá residiam à época, ficava a apenas 5 Km do local.     

Uma das frentes de atração continuou suas atividades depois do contato com 

os indígenas, como registra Granado (2005), na perspectiva de haver além de um 

grupo na margem esquerda do Tocantins, outros grupos à margem direita do rio, 

com possibilidades de um contato iminente, de acordo com as informações 

levantadas à época.  
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Com base nos estudos para a regularização de uma área para os Avá-

Canoeiro, realizados pela FUNAI a partir de uma portaria de 198238, e cujas 

primeiras tentativas haviam sido propostas ainda em 1973, conforme Pequeno 

(2005, p. 171), uma área de 38.000 hectares cortada pelo rio Maranhão, como é 

conhecido o rio Tocantins em seu alto curso, foi interditada em 1985 nos municípios 

de Minaçu e Cavalcante em Goiás.  

Só a partir de então, segundo Granado (2005, p. 65, 66), Furnas veio a se 

manifestar em relação às solicitações da FUNAI, prestando informações sobre as 

obras e propondo entendimentos. Ainda assim, sugerindo a falta de legitimidade da 

presença indígena na região do empreendimento, baseando-se em seus estudos de 

aproveitamento hidrelétrico. O que deveria ser o inusitado.  

Conforme Pequeno (2005), parte das obras da UHE de Serra da Mesa 

incidiram sobre os limites da terra indígena, incluindo estruturas como a barragem 

em si, e os diques de contenção, que ficaram dentro da TI. Em 1986, foi firmado o 

primeiro convênio entre Furnas e FUNAI, o n. 023/86, objetivando a “Proteção e 

relocalização dos Avá-Canoeiro que habitam a região da Serra da Mesa, em Goiás”.  

Em 1987, segundo Granado (2005), os indígenas foram transferidos pela 

FUNAI para um local a apenas 4 km de distância do anterior, diferentemente do que 

o órgão havia proposto no convênio. Conforme a autora, a FUNAI apresentou em 

forma de termo aditivo ao convênio, uma proposta no intuito de fazer uma nova 

transferência dos indígenas para um local mais distante das obras, e promover a 

atração dos grupos ainda não contatados.  Porém, esta foi recusada pela empresa 

que alegou se tratar, mesmo esta última, de uma obrigação institucional da FUNAI, 

segundo a autora, desconsiderando que o compromisso estivesse sido firmado no 

convênio assinado entre as partes.  

Percebe-se aqui uma flagrante inversão dos papéis, quando os 
empreendedores pretendem determinar o que o órgão tutor deve 
fazer. Uma vez que a tutela da Funai pressupõe a defesa dos direitos 
indígenas sobre a terra que habitam, o reassentamento dos índios 
para atender aos interesses de Furnas revela-se como uma remoção 
forçada destes (ainda que para outro local dentro de seu território 
tradicional), para liberar a área para terceiros [...] Se sob o ponto de 
vista empresarial havia “o problema Avá-Canoeiro”, para os índios, 

 
38 Portaria da Funai n. 1471/E, de 02 de dezembro de 1982. Estudos que conforme Pequeno (2005), 

foram complementados por determinação da Portaria n. 1794/E, de 14 de novembro de 1984, que 
resultaram na interdição da área através da Portaria n. 1850/E, de 08 de abril de 1985.  
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se configurava “o problema Furnas”, que ali se instalara e que 
passou a representar uma interferência supradimensional e 
permanente em seu território (GRANADO, 2005, p. 68). 
 

 Quanto à proposta, Teófilo da Silva (2005) acrescenta que ela se deu sob a 

aprovação do sertanista Sydney Possuelo, então chefe da recém criada 

Coordenação de Índios Isolados39, e que o documento, denominado Plano de 

Reativação do Sistema de Proteção Avá-Canoeiro demonstra um quadro de 

profunda omissão da FUNAI em relação aos problemas que afetavam os indígenas. 

O texto aponta a necessidade de localização dos grupos ainda não contatados e os 

malefícios causados pela obra na terra indígena, propondo a contratação de 

funcionários, compra de equipamentos e um orçamento dos custos.  

De acordo com o autor, em 1987 a obra chegou a ter cerca de 8.000 

trabalhadores, o que além dos malefícios causados aos indígenas, trazia diversos 

transtornos e desentendimentos entre a empresa e a FUNAI. Segundo Silva (2016), 

só em 1988 os indígenas foram transferidos para uma casa próxima ao Rio 

Maranhão.     

A UHE foi concluída em 1996 e o lago completou seu enchimento em 1998, 

inundando conforme Pequeno (2005), aproximadamente 10% da Terra Indígena 

Avá-Canoeiro. A operação da UHE foi iniciada no mesmo ano e a TI foi cortada 

ainda por um corredor de 13 Km de extensão e 200 m de largura, para a construção 

gradativa de cinco linhas de transmissão. 

  Em 1989, como assinala Granado (2005), houve a intensificação das notícias 

sobre os indígenas não contatados em diversos municípios da região, e conforme 

Teófilo da Silva (2005), em 1990, Sydney Possuelo assumiu a presidência da 

FUNAI, quando houve também a intensificação das negociações entre Furnas e o 

Órgão, sendo assinado o Convênio n. 10.323 em 1992. Este estabeleceu as formas 

de compensação aos indígenas pelas interferências diretas e indiretas causadas 

pela construção da UHE de Serra da Mesa, linhas de transição, estradas de acesso, 

entre outros. Também a regularização fundiária, a reestruturação dos limites da terra 

indígena pela área ocupada pelo empreendimento e a localização dos outros grupos 

Avá-Canoeiro.  

 
39 Hoje a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC.  
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 O documento foi assinado com prazo de vigência de cinco anos, podendo ser 

prorrogado ou alterado através de termos aditivos a este, a serem elaborados de 

acordo com as necessidades vigentes, pelos quais, vieram sendo implantadas as 

ações. Conforme os documentos, o Termo Aditivo n. 1 de 1993, instituiu o Projeto 

Emergencial de Localização e Contato Avá-Canoeiro, prevendo entre outras ações a 

compra de equipamentos e as medidas a serem tomadas durante as atividades, o 

de n. 2, de 1995, a alteração de algumas cláusulas orçamentárias do convênio e do 

termo anterior, e o terceiro, do mesmo ano, a prorrogação dos prazos das atividades 

de localização dos outros grupos. O de n. 4 instituiu o Plano Emergencial de 

Fiscalização e Proteção da Terra indígena Avá-Canoeiro, o quinto o Projeto 

Emergencial de Diagnóstico Ambiental da Área Degradada da Terra Indígena Avá-

Canoeiro, e o de n. 6, o Programa Avá-Canoeiro do Tocantins – PACTO em 1994, 

como já previsto no convênio, tendo este a vigência estendida pelos termos aditivos 

até 2002.   

O PACTO se consistiu em um conjunto de ações que visavam o equilíbrio 

sociocultural do grupo Avá-Canoeiro, e dos outros grupos que viessem a ser 

contatados pelas frentes de atração. Como colocado, o programa foi elaborado por 

um GT formado por membros da FUNAI, de Furnas e da Universidade Católica de 

Goiás – UCG à época, e dividido em oito subprogramas. Abrangendo as áreas de 

saúde, regularização fundiária, meio ambiente e proteção da terra Indígena, 

autossustentação, unificação dos grupos Avá-Canoeiro, educação indígena, 

documentação e memória, e obras e equipamentos. As ações deveriam se constituir 

em atividades inter-relacionadas, porém conforme granado (2005), as avaliações 

mostraram que as medidas a serem implementadas pela parceria vieram sendo 

postergadas ao máximo em várias situações, desde a assinatura do Convênio n. 

10.323/92. As ações foram aplicadas de maneira fragmentada e isolada, algumas 

ainda se deram através da interveniência do MPF, depois de longo período de 

negociação com a empresa, e quando sua eficácia já havia se tornado obsoleta.  

Quanto aos gastos de Furnas com os Avá-Canoeiro, e sua relutância em 

despender de orçamento, conforme os dados levantados por Teófilo da Silva (2005), 

no ano de 2001 a empresa obteve seu maior lucro até então, no valor de R$ 831 

milhões, o que torna irrisório o gasto com os indígenas, como pontua o autor. Sendo 
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ainda, que as despesas com estes figuravam entre as obrigatórias da empresa a 

partir do convênio assinado em 1986. Segundo Teófilo da Silva (2005), através dos 

convênios foi inaugurada, tendo o PACTO como eixo ideológico e norteador das 

ações práticas, uma nova era de indigenismo privatizado, com a disposição de 

recursos para a construção de habitações, subsídios para a frente de atração, 

aquisição de equipamentos e mantimentos, e para a construção de um novo posto 

indígena às margens do rio Tocantins. 

Os “gastos” de Furnas podem ser percebidos, portanto, como 
investimentos considerando-se a exploração predatória do território 
indígena e os riscos gerados em face de uma “etnia ameaçada de 
extinção”. Sob estes termos, “responsabilidade social” teria sido 
avaliar a necessidade real de produção de energia elétrica na região 
centro-oeste evitando-se, talvez, a construção da mesma hidrelétrica, 
bem como a de Canabrava, sobre as terras indígenas (TEÓFILO DA 
SILVA, 2005, p. 108, aspas do autor). 
 

 Para Tosta (1997), o PACTO foi estabelecido de forma sucinta e pouco 

esclarecida, se baseando em conceitos antropológicos fechados e manipulados, de 

forma mecânica e impensada, a exemplo, o conceito de “reconstrução 

físico/cultural”, colocado segundo ela, sem qualquer explanação sobre do que se 

tratava de fato. A autora aponta que apesar do programa definir que as ações a 

serem desenvolvidas, deveriam ser elaboradas por técnicos das áreas respectivas, 

através dos subprogramas, conforme documentos oficiais, estas estavam sendo 

desenvolvidas através dos termos aditivos. A autora registra ainda, por meio de um 

relato de um dos membros da FUNAI e do GT à época, que o grupo nunca mais 

havia se reunido após a elaboração do programa (1997, p. 58).  

Outro fator exposto por ela, é que apesar de o programa colocar como um 

dos seus objetivos, e ressaltar a importância da participação dos indígenas nas 

tomadas das decisões que determinam suas vidas, os Avá-Canoeiro nunca foram 

ouvidos, e na prática, as políticas indigenistas continuaram a ser impostas a eles, 

principalmente através dos acertos entre Furnas e FUNAI. 

Estes não são papéis contraditórios, em particular se interpretados 
segundo a lógica do indigenismo empresarial que subordina a tutela 
indigenista aos interesses de grandes empresas exploradoras dos 
territórios indígenas. Isto expressa uma relação simbiótica entre o 
órgão indigenista e grandes empresas mantida por uma retórica 
cínica de que os indigenistas protegem os índios e seu território da 
exploração econômica enquanto a empresa assegura 
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financeiramente o exercício dessa “proteção” a partir de 
“compensações” para cada um de seus empreendimentos 
econômicos (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 141, aspas do original). 
 

Conforme Granado (2005), em 1995, com início das privatizações do setor 

elétrico do governo de Fernando Henrique, Furnas iniciou as parcerias com a 

iniciativa privada, segundo a autora, pelas constrições de gastos do setor público 

após o BNDES não realizar os empréstimos pretendidos para a finalização das 

obras da UHE de Serra da Mesa. Sendo o ajuste de Furnas com a Energisa - 

Empresa Energética S.A., do grupo Cataguazes/Leopoldina, tendo como 

interveniente a Nacional Energética S.A., uma das primeiras parcerias 

público/privada do setor. Conforme a autora, mantida a empresa interveniente, a 

Energisa cedeu sua posição contratual para a Companhia Energética Nacional, 

tramitação junto a outras que conforme ata40 do Tribunal de Contas da União - TCU, 

foram objeto de auditoria realizada em 2001 e tiveram como desfecho a soberania 

na posição contratual do Consórcio Serra da Mesa41. Que através das empresas 

Serra da Mesa S.A. e Semesa S.A., passou a deter a participação de 51,54% na 

disponibilidade de potência e energia da usina, contra 48,46% de Furnas. Tornando-

se, portanto, a iniciativa privada o acionista majoritário da parceria através dos 

investimentos realizados para a conclusão das obras da UHE, o que também figurou 

entre os objetos em apuração na referida auditoria.     

Segundo relatório administrativo da CPFL Geração de Energia S.A. de 2002, 

a empresa adquiriu internamente no final de 2001, a participação no capital social 

das empresas Serra da Mesa S.A. e Semesa S.A. do Grupo VBC, passando a deter 

a parte majoritária em relação à Furnas no empreendimento da UHE, parte gerida e 

controlada através da Semesa. No final de 2006 a Bradespar S.A. (controlada pelo 

Grupo Bradesco) retirou-se da sociedade integrante do grupo VBC Energia S.A. no 

controle da CPFL, passando a parcela do grupo na empresa, a ser controlada em 

partes iguais pela Votorantim Energia Ltda. e pela Camargo Corrêa Energia S.A.42. 

 
40 Ata n. 55, de 11 de dezembro de 2001. 
41 Consórcio do Grupo VBC, formado pelos grupos Votorantim, Bradesco e Camargo Corrêa.  
42 Nota de Fato Relevante da Bradespar - Conclusões da Reorganização Societária da VBC. 

Disponível em: https://www.bradespar.com.br/BradescoBradespar/static_files/assets/pdf/fatos-
relevantes/Reorganiza%C3%A7ao_Societaria_15_12_06.pdf.   
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  Em 2007 a CPFL Geração incorporou a CPFL Centrais Elétricas S.A. e a 

Semesa, ficando estas extintas43, em 2009 o Grupo Camargo Corrêa comprou os 

outros 50% da VBC Energia do Grupo Votorantim na CPFL e em 2014, foi assinado 

um novo contrato entre Furnas e CPFL Energia, com vigência até abril de 2028. Este 

manteve a empresa como detentora da parcela de 51,54% da disponibilidade da 

potência e de energia da UHE Serra da Mesa, o correspondente a 345,4 MW 

médios. Em 2017 a estatal chinesa State Grid passou a deter 94,75% do capital 

social do Grupo CPFL Energia, depois de adquirir 54,64% de participação acionária 

que pertenciam à Camargo Corrêa e a cinco fundos de pensão, e de realizar uma 

Oferta Pública de Aquisição - OPA no mesmo ano 44.    

De acordo com Granado (2005), após o início da parceria de Furnas com a 

Semesa, esta passou a reivindicar para si a participação nas decisões relativas aos 

empreendimentos de Furnas, alegando ser o acionista majoritário. Entre as áreas 

requisitadas pela empresa estavam a participação nas decisões relativas à questão 

indígena e aos programas ambientais. Assim ficou estabelecida nas condições 

contratuais, a obrigatoriedade de concordância por parte do “parceiro” para ser 

viabilizada a liberação das ações a serem realizadas pelos programas, já que a 

empresa assumiu juntamente com Furnas, as despesas relativas a seus 

empreendimentos. Conforme a autora, isso fez com que as ações a serem 

realizadas por Furnas em relação à questão indígena, passassem a ser analisadas e 

controladas pela Semesa. Ainda conforme a autora, para a FUNAI, a falta de clareza 

em relação à participação da empresa teria sido responsável por diversas 

dificuldades na condução das ações, o que levou ao desgaste de todos os 

envolvidos no processo.  

Este teria sido também um dos fatores que contribuíram para que o órgão 

indigenista recorresse ao MPF, para viabilizar a defesa dos interesses indígenas e 

para o cumprimento das leis, já que o convênio de dez anos havia expirado em 2002 

e apenas algumas ações do PACTO tiveram continuidade, enquanto corriam as 

tentativas para o ajustamento de um novo Convênio.  

 
43Ver: https://www.cpfl.com.br/unidades-de-negocios/geracao/cpfl-

geracao/historico/Paginas/default.aspx. 
44 Consultar página da CPFL Energia, mais especificamente os links: 

https://cpfl.riweb.com.br/show.aspx?idMateria=29pKLW0C3R6XSSoAVbBY/g==, e: 
https://www.cpfl.com.br/institucional/quem-somos/nossa-historia/Paginas/default.aspx.  
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Segundo Teófilo da Silva (2005), em julho de 2003, os servidores de Furnas 

encarregados do PACTO, e os responsáveis pelos recursos na Semesa, cortaram o 

repasse dos recursos até que a FUNAI submetesse um novo programa. Fator que 

desencadeou uma falta de recursos que fez com que os Avá-Canoeiro voltassem a 

recorrer aos regionais em busca de determinados produtos. Como pontua o autor, 

situação agravada ainda pelo fato de que Furnas não havia feito até esse período, o 

pagamento dos royalties45 devidos por ela desde 1997 (2005, p. 298). Períodos de 

escassez, inclusive de alimentos, que aconteceram também mais recentemente, 

apesar de haverem recursos em fundos, conforme aponta a perícia antropológica de 

Ramos (2019), anexada a inquérito do MPF46. O que com base nos registros de 

Silva (2016), ocorreu pelo menos durante os anos de 2011 e 2012, quando os Avá-

Canoeiro ficaram sem recursos até mesmo para a alimentação e tiveram que contar 

mais uma vez com a ajuda dos moradores regionais, de funcionários da FUNAI e da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, pelo fato de Furnas não ter feito os 

repasses devidos (2016, p. 224). Como será tratado mais adiante, apenas em 2012, 

e depois de uma ação civil movida pela FUNAI ainda no ano de 2007, veio a ser 

firmado um novo convênio.   

Em relação à implementação e regulamentação da UHE de Serra da Mesa, 

de acordo com as normas vigentes a partir da constituição de 1988, a autorização 

para sua “construção” e funcionamento se deu por meio do Decreto Legislativo n. 

103/96 expedido pelo Congresso Nacional. Granado (2005) realça “a iniciativa 

pioneira de Furnas” em relação ao respeito à legislação referente às questões 

indígenas e ambientais por parte da empresa, por ter sido a UHE, a primeira a obter 

a concessão de construção através de submissão de pedido de autorização ao 

Congresso Nacional.  

 
45 Compensação financeira efetuada pelas empresas que exploram e produzem recursos energéticos 

ou bens não duráveis como petróleo, gás natural ou minério como forma de pagamento ao estado 
pela exploração dos recursos.  Através do Decreto n. 103/96 do Congresso Nacional, que autorizou o 
funcionamento da UHE de Serra da Mesa, ficou determinado que Furnas creditasse mensalmente 
aos Avá-Canoeiro o equivalente a 2% do valor a ser distribuído a título de royalties aos municípios 
inundados pelo lago da hidrelétrica, proporcionalmente ao faturamento da UHE. Teófilo da Silva 
(2005) registra que funcionários da Funai chegaram a encaminhar ao Congresso Nacional um dossiê 
contendo informações que comprovariam a negligência de Furnas em abril de 2003, para viabilizar 
que a Funai promovesse uma ação judicial contra Furnas obrigando-a a pagar os royalties atrasados, 
o que possivelmente fez com que Furnas repensasse a questão, anunciando a liberação do 
pagamento no mesmo ano.  
46 N. 1.18.000.000248/2017-27. 
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Porém os próprios registros da autora assinalam que a constituição de 1988, 

através do seu parágrafo 3º do artigo n. 231, determinou como atribuição exclusiva 

do Congresso Nacional, a deliberação de autorização para a execução de 

empreendimentos de aproveitamento de recursos que incidam sobre terras 

indígenas, estando estes assegurados da participação nos resultados da lavra e no 

direito de serem ouvidos. 

Ressalvando-se que no caso da UHE de Serra da Mesa, como registra Tosta 

(1997, p. 56), o pedido de autorização só foi feito um mês antes do fechamento das 

comportas da usina e nenhuma comunidade atingida foi ouvida. Autorização 

deferida uma década após o início das obras, e configurando-se numa política de 

fato consumado.  Em sua análise do documento submetido ao Congresso Nacional 

para a viabilização do empreendimento, a Peça Antropológica, Tosta (1997, p. 63) 

assinala que apesar de destacar “o pioneirismo da empresa”, esse foi exigido de 

Furnas por parte de servidores da FUNAI, estando o órgão também pressionado 

pela opinião pública e pela nova legislação indigenista. E como registra Granado 

(2005, p. 84, 85), foi o MPF depois de ser procurado pela FUNAI, que definiu a 

elaboração de um documento a ser submetido, no qual figurassem as razões da 

empresa para implementação do empreendimento, e as razões dos indígenas pelo 

direito de permanência em seu território tradicional. Para regularizar a questão 

jurídica e evitar uma ação judicial iminente à época do fechamento das comportas 

(2005, p. 21), já que a obra estava quase concluída e não havia mais nada 

praticamente a ser feito para evitar os danos causados.   

Política do fato consumado, para a qual qualquer inconveniente pode (ou não) 

vir a ser acertado por meio de indenizações, e apontada por Viveiros de Castro e 

Andrade (1988) como uma práxis do setor energético ao também se referirem às 

indenizações. 

É preciso estar alerta, e manter posição crítica em relação a esta 
política de monetarização de valores simbólicos e políticos que hoje 
se configura no governo, e que mal esconde, na verdade, o fato de 
os povos indígenas não terem voz, nem serem considerados nas 
decisões governamentais. Discutir indenizações é dobrar-se à 
política dos fatos consumados. (VIVEIROS DE CASTRO; ANDRADE, 
1988, p. 20). 
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Tosta (1997) discorre sobre o discurso utilizado na Peça Antropológica, 

embasado nas diretrizes estratégicas do plano diretor da Eletrobras de 198647, que 

consistem em uma política de “nova consciência” do setor energético, ao criar um 

setor próprio para tratar das questões indígenas e ambientais. Incluindo-se a 

primeira na segunda, no caso, o Departamento de Meio-Ambiente - DMAT48, como 

pontua a autora com apoio em Viveiros de Castro e Andrade (1988), que deve se 

encarregar das populações humanas “impactadas”, como sendo parte do ambiente. 

Na ocasião, a UHE seria o sujeito, estando os Avá-Canoeiro no ambiente da obra, e 

não o inverso. Ao “outro lado”, pelo processo social de territorialização como 

intervenção da esfera política e externa, conforme Oliveira (1998), cabe às 

“comunidades indígenas”, como objeto político-administrativo, a reorganização social 

e das formas culturais, “inclusive as que o relacionam com o meio ambiente e com o 

universo religioso” (1998, p. 56).    

Ainda hoje, como alertaram no final da década de 80 Eduardo Viveiros de 

Castro, Leinad Oliveira Santos e Lucia Mendonça de Andrade, entre outros, não é 

colocada em pauta a discussão sobre alternativas econômicas e políticas para o 

setor energético do país, que resultem em novas relações com a participação da 

sociedade, e em que as preocupações ecológicas não se resumam à questão 

ambiental. Situação que pelo contrário, acabou por se agravar recentemente com a 

aprovação pelo TCU para a privatização integral da Eletrobras49.  

Ao apropriar-se desta luta, o governo procura reduzi-la à sua 
dimensão mitigadora. Não são redefinidos os princípios que norteiam 
o planejamento energético, mas apenas investe-se em medidas 
paliativas, que cumprem objetivos muito mais relacionados com a 

 
47 A autora se refere ao Plano diretor para a Proteção e Melhoria do Meio Ambiente nas Obras e 

Serviços do Setor Elétrico, com base nas colocações feitas por Viveiros de Castro e Andrade (1988), 
para os quais este seria o viabilizador para a implementação do Plano Nacional de Energia Elétrica 
1987/2010, prevendo a construção de vários complexos hidrelétricos, entre eles o Complexo 
Hidrelétrico de Altamira, parte do plano de aproveitamento hidrelétrico da bacia do rio Xingú. Em face 
à crescente oposição da opinião pública relativa aos efeitos negativos de tais empreendimentos, por 
parte da população brasileira e também dos países de origem das agências financiadoras externas, 
surge a necessidade de se afirmar uma imagem de “consciência ambiental” para viabilizar a 
realização das obras, ou de se “amenizar os efeitos negativos”, ou o “impacto ambiental” (1988, p. 
08), provindos de sua realização. Conforme trecho do documento citado e analisado pelos autores, 
entre outros componentes “ambientais”, estão incluídas as comunidades indígenas, populações rurais 
e urbanas, e lideranças políticas afetadas pelos empreendimentos (1988, p. 09).             
48 Baines (1994) também se refere a esse departamento, que assumiu a administração indigenista no 

território Waimiri-Atroari após um acordo com a FUNAI, através da criação do Programa Waimiri-
Atroari (p.136).    
49Ver: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-05/tcu-aprova-privatizacao-da-eletrobras. 
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imagem pública das empresas do setor elétrico doque com uma 
efetiva preocupação ecológica. É preciso ter claro que as 
consequências das hidrelétricas não se resumem aos “impactos 
ambientais”. A implantação de empreendimentos desse porte 
envolve problemas sociais, econômicos e políticos. Os “efeitos”, 
assim como o planejamento, das hidrelétricas dizem respeito a um 
projeto político e econômico para o país como um todo, e é nesta 
perspectiva que precisam ser enfrentados. (SANTOS; ANDRADE, 
1988, p. 06, aspas do original).  
 

Quanto ao documento, também é ressaltado por Tosta (1997), o reforço à 

ideia repetida por vários autores, da “inevitabilidade do desenvolvimento econômico 

e nacional”, para os quais não existiriam alternativas, e que a obra assim como 

concebida, seria a única maneira de alcançá-los, como causa absoluta, como 

mencionado no início deste texto. Para tal “desenvolvimento”, existe apenas a 

contabilização dos benefícios econômicos, sendo negligenciados pela falta de uma 

postura crítica, os efeitos dos impactos e prejuízos históricos, científicos, sociais e no 

ambiente dos indígenas.  

Discurso indigenista logicamente, que quando não é prescrito direta ou 

indiretamente por outros interessados (ou pelos completamente interessados), é 

empunhado, promulgado, propagado e alardeado por estes, e que foi muito bem 

trabalhado por Ramos (2008), ao discorrer sobre a influência da subjetividade de 

personalidades conhecidas nacionalmente na propulsão de práticas estatais (em 

grande parte na defesa de interesses privados).  

Ao analisar a dicotomia sujeito emocional/Estado impessoal no caso da 

remoção dos Panará de suas terras no Mato Grosso - que posteriormente vieram a 

ser ocupadas pela Digibanco, pela Construtora Guarantã e por fazendas de Olacyr 

de Morais e Sílvio Santos, entre outros (2008, p. 99) - a autora salienta como a 

comoção e a caridade voluntarista de Orlando Villas-Bôas para “salvar” os indígenas 

da precariedade existencial em que eles se encontravam, se transformou no fato 

oficial da transferência dos Paraná para o parque do Xingú, sancionada pelo 

presidente da FUNAI em 1975. Precariedade, como frisa a autora, provinda 

justamente das ações de “pacificação” dos Panará iniciadas em 1967 sob o 

comando de Orlando, ainda no SPI, com direito à voo rasante sobre suas aldeias e 

que culminaram na travessia de suas terras pela estrada Cuiabá-Santarém, e em 
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todos os malefícios causados pela total dependência dos indígenas da sociedade 

dominante consolidada poucos anos depois.  

(Des)razão indigenista para a qual as tentativas de “adocicar” as ações - 

regadas por falas como “foi o que chamamos de movimento salvatório”, e “não 

encontraríamos de forma alguma dentro da mesma região uma área que pudesse 

receber os remanescentes Panará” (RAMOS, 2008, p. 103) - proferidas por Orlando 

quando na condição de testemunha de defesa, em uma ação movida pelos Panará 

contra a FUNAI e a União, não foram suficientes para impedir que estas fossem 

condenadas a devolver parte do território dos Panará e a pagar uma indenização 

sem precedentes. A qual jamais seria suficiente para compensar as perdas e danos 

sofridos pelos indígenas, além dos mais básicos dos seus direitos.  

Discurso também destacado pela autora em uma publicação dos próprios 

irmãos Villas-Bôas, em relação à animosidade perante a realização da expedição 

Roncador/Xingu, através da afirmação de que “via-se também naquilo tudo um 

conjunto verdadeiramente formidável de recursos e condições indispensáveis para o 

completo desenvolvimento futuro do país” (2008, p. 107). Em relação a declarações 

como essa, e que só vêm a elucidar mais claramente os motivos posteriores das 

“pacificações”, ou sua causa absoluta de prosperidade e de futuro, sem muito se 

preocupar com quem estiver pela frente, ela rebate:            

Em momento nenhum de suas fantasias desenvolvimentistas, futuro 
tão promissor parecia incluir como ainda hoje os próprios indígenas, 
cujo destino parecia ser como ainda hoje circunscreverem-se a 
redutos como o Parque do Xingu. (RAMOS, 2008, p.109). 
 

 No caso do grupo do Tocantins, Tosta (1997) aponta ainda estudos 

atestando a existência de 91 sítios arqueológicos na região de inundação, um 

prognóstico dos danos causados pela decomposição da biomassa não retirada na 

área de inundação do lago, o aumento da quantidade de insetos e dos riscos de 

epidemias, os danos geológicos causados pelas explosões por dinamitação e a 

mortandade de animais. 

 A análise da Peça Antropológica é concluída pela autora, através da 

evidenciação da estratégia das políticas adotadas pelo setor energético a partir da 

década de 80, de mascarar todo o processo através dos discursos da “consciência 

ambiental”, da “salvação étnica” e da “resistência indígena” - muitas vezes através 
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de investimento maciço em matérias pagas, ou financiamento de documentários, 

como sublinham Viveiros de Castro e Andrade (1988, p.10) - garantindo uma boa 

imagem para a empresa, porém, onde a retórica se encontra muito distante das 

prioridades políticas constatadas na prática. 

 Esses fatores assemelham-se ao caso do que se supunha à época em 

relação à Serra da Mesa, como registrou Granado (2005), de que após a aprovação 

da UHE pelo congresso através da iniciativa pioneira “de Furnas”, não seriam mais 

toleradas as implantações de projetos de aproveitamento energético em terras 

indígenas, sem a submissão e a devida autorização do congresso nacional, porém:   

Vale registrar que, em 2000, a Funai autorizou a empresa Enel 
Power, pertencente a um consórcio privado, a construir uma quarta 
linha de transmissão, no mesmo corredor cuja autorização havia sido 
concedida a Furnas por meio do Decreto Legislativo 103/96, ou seja, 
sem que essa empresa privada passasse pela autorização do 
Congresso, como fez Furnas. Ao que parece, esse equívoco, de 
responsabilidade dos técnicos da Funai que concederam essa 
autorização, tende a gerar, como consequência, futuros impactos ao 
meio ambiente da Terra Indígena. Como foi autorizado a Furnas a 
implantação do sistema de transmissão relativo a UHE Serra da 
Mesa, foi aberto um corredor de 200 m para a construção de cinco 
linhas de transmissão, com uma distância de 40 metros entre si, 
restando dessa forma, área suficiente para a construção de somente 
mais uma LT. No futuro, quando Furnas for implantar as duas LTs 
restantes e já autorizadas (já que construiu três até 2005), terá que 
realizar a retirada da vegetação de área correspondente àquela 
necessária para construção de outra linha, ao longo de 14 km dentro 
dos limites da Terra Indígena. Isso se, até lá, a Funai não autorizar 
novamente outra empresa a utilizar a área originalmente concedida a 
Furnas. (GRANADO, 2005, p. 49).  
 

 Pode-se atribuir através de uma leitura superficial nesse caso, uma possível 

defesa do setor público na transmissão de energia elétrica, ou a defesa da “questão 

indígena” e “ambiental”, ou então uma possível indiferença quanto a estas últimas 

para se defender e se garantir o direito “originário” de Furnas de executar outra 

abertura da área para a construção de mais uma linha de transmissão. Colocando-

se o ônus pelos danos causados à cargo da FUNAI, isentando-se integralmente ao 

mesmo tempo Furnas de qualquer responsabilidade.  

 De qualquer forma, o importante aqui é assinalar que a autorização colocada 

pela autora, se refere à construção da LT Norte Sul II de 500 kV que liga Serra da 
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Mesa a Samambaia - DF, realizada pela Novatrans Energia S.A.50 em parceria com 

a Enelpower do Brasil Ltda.. A LT entrou em funcionamento em 2002 e por falhas na 

realização das obras criou dentro da TI Avá-Canoeiro uma área de risco, por manter 

cabos energizados abaixo da altura de segurança estipulada pela legislação de 

energia elétrica. Em 2013 a Novatrans foi incorporada pela Transmissora Aliança de 

Energia S.A. - TAESA51, que passou a ser responsável pelos danos ambientais na TI 

e pelas compensações a serem destinadas aos indígenas. Que até o ano de 2017, 

apesar da interveniência constante do MPF, ainda não haviam sido iniciadas 

efetivamente, o que veio a se concretizar quase duas décadas depois da instalação 

do empreendimento. 

Em 2016 conforme o relatório de auditoria n. 66/2017 do TCU, a Transenergia 

Goiás S.A. - TGO52 iniciou a construção da LT Barro Alto-Niquelândia-Serra da 

Mesa, de 230 kV no trecho que liga Serra da Mesa a Niquelândia - GO, a quinta e a 

mais recente LT que corta a terra indígena no trecho assinalado por Granado (2005). 

Através do empreendimento a TGO também se tornou responsável por um 

programa de compensação de danos a ser destinado aos indígenas, questão que 

assim como as que envolvem a TAESA, será abordada mais adiante neste trabalho. 

Quanto à suposição vigente à época da aprovação de Serra da Mesa pelo 

Congresso Nacional, de que não seriam mais permitidos projetos hidrelétricos sem 

que estes passassem por esta avaliação, Granado (2005, p. 88), registra que a 

implementação da UHE de Cana Brava também foi concluída sem que fosse 

submetido o projeto ao órgão do legislativo.      

 
50 Sociedade constituída pelas empresas Civilia Engenharia S.A. e Camargo Corrêa, que arrematou 

um dos lotes do setor de transmissão de energia privatizados em 2000, e que logo depois teve o 
controle adquirido pela empresa italiana Enelpower S.p.A., do Grupo Enel.  
51 Nome assumido em 2009 pela também italiana Terna Participações S.A., depois de passar a deter 

o controle da Novatrans e da “Transmissora Sudeste Nordeste S.A., sociedade formada pela 
Enelpower S.p.A. e Inepar Energia S.A., que também havia arrematado um dos lotes de transmissão 
privatizados no ano 2000. Informações disponíveis na página da TAESA: 
https://institucional.taesa.com.br/a-companhia/nossa-historia/#1506621685180-6d950e65-7183.    
52 Sociedade formada a partir do Consórcio Transenergia, constituído originalmente pelas empresas 

J. Malucelli Construtora de Obras S.A, com (25,5%), Furnas Centrais Elétricas S.A. com (49%) e 
Delta Construções S.A. com (25,5%) das ações. Conforme o documento, em 2010 esta última 
transferiu todas as suas ações para a J. Malucelli Construtora, que acabou por se retirar do 
empreendimento depois de concluir que este não seria mais “atrativo financeiramente”, por causa dos 
“atrasos” que acarretariam os processos de licenciamento referentes à questão indígena, aos prazos 
vigentes para a instalação da LT no contrato de concessão outorgado ao consórcio em 2009. A 
empresa transferiu então todas as suas ações para Furnas que passou a deter 99% das ações da 
TGO. 
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Em relação à localização dos indígenas isolados, segundo Granado (2005, p. 

73, 74), novas equipes de contato foram formadas a partir de 1992, uma tendo 

duração de dez meses e outra atuando a partir de 1994 até o final de 1996. Estas, 

conforme a autora, não obtiveram resultados por fatores como defasagem de tempo 

entre as informações sobre os indígenas e as ações das equipes, inexperiência de 

liderança e falta de metodologia e de objetividade nos resultados e diagnósticos. 

Com base em análise de um relatório53, a autora aponta que mais de 80% do tempo 

integral de funcionamento da segunda equipe foi exercido na cidade (2005, p. 75).   

Conforme a autora, essa frente chegou a encontrar um abrigo recém-

abandonado na região de uma serra no município de Cavalcante - GO e colheu 

relatos de regionais que avistaram alguns indígenas, mas nenhum membro da 

equipe relatou ter chegado a vê-los. A autora aponta também que nessa época, a 

usina já havia iniciado sua operação e as águas do lago já avançavam sobre alguns 

locais que serviam possivelmente de abrigo para os indígenas não contatados.  

 A terceira frente teve vigência de 1997 ao início de 2000, também tendo como 

um dos principais empecilhos apontados por Granado (2005) desde a primeira 

equipe, a falta de pessoal preparado e qualificado para a realização do trabalho. 

Apesar das perspectivas de contato, da utilização de câmeras acopladas à 

vegetação e de aparelhos para visão noturna, a equipe não conseguiu localizar os 

indígenas, ao mesmo tempo em que as águas do reservatório avançavam e 

escasseavam-se os relatos dos regionais sobre a presença dos indígenas na região. 

O que de certa forma, como coloca a autora, parece ter sido compensatório para 

ambas as partes do convênio: 

Ao que parece, a Frente de Contato Avá-Canoeiro cumpriu, a seu 
tempo, uma mera formalidade, dentro de um contexto contratual. Se, 
para Furnas, a iniciativa da Funai, pela dissolução da Frente de 
Contato Avá-Canoeiro, significou mais uma etapa vencida dentre as 
“compensações” estabelecidas com objeto do Convênio ajustado 
com a Funai, reiterados no Decreto Legislativo 103/96, ainda que 
fosse considerada a ressalva quanto ao aparecimento de novos 
vestígios significativos sobre a presença de índios isolados na região, 
para a Funai, representou tão somente o cumprimento da cláusula 
“obrigações da Funai, no âmbito do Convênio ajustado com Furnas”. 
(GRANADO, 2005, p. 77, aspas da autora). 
 

 
53 Relatório Circunstanciado FAC/FUNAI/2000. 
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   Nesse sentido, Teófilo da Silva (2005, p. 80) faz observações importantes 

em relação a uma certa miopia da FUNAI nos trabalhos de atração, que como já 

mencionado, começou a ser diagnosticada a partir do início da década de 70, 

quando o antropólogo e funcionário da FUNAI Alceu Cotia Mariz sugeriu que fosse 

realizado um levantamento antropológico e uma análise sobre a qualificação dos 

membros atuantes nas frentes de atração, o que conforme o autor, só se deu em 

1984.  Quando o antropólogo André Toral, que participou do processo de 

delimitação e demarcação da terra indígena, foi designado para atuar e chefiar uma 

das frentes de atração aos Avá-Canoeiro. 

Segundo Teófilo da Silva (2005), coube a ele a formulação objetiva da 

questão referente à miopia do órgão indigenista em relação aos Avá-Canoeiro, que 

já vinha sendo diagnosticada a mais de uma década, do porquê de as frentes de 

atração sequer chegarem a visualizar os indígenas e o do porquê de nenhuma 

notícia sobre os assassinatos estar sendo veiculada54.  

 Fator intrigante, como observa Teófilo da Silva (2005, p. 80), já que 

agricultores, jagunços e fazendeiros sabiam a localização exata dos grupos e das 

aldeias dos Avá-Canoeiro, enquanto os sertanistas, mesmo sabendo que seus 

refúgios e aldeias encontravam-se no alto das serras, optaram por percorrer 

inicialmente, o curso dos córregos e dos rios, e posteriormente as trilhas e estradas 

para ter acesso ao seu território. Conforme o autor, André Toral foi afastado 

inadvertidamente e em 1985, os trabalhos foram assumidos por Mário Arruda da 

Costa, vinculado ao Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia - IGPA, da 

Universidade Católica de Goiás - UCG à época (2005, p. 75). 

Fatores também pertinentes aos colocados por Ramos (2008) em relação ao 

“contato” dos Xetá, quanto ao fato de “distração (para adocicar o crime de omissão) 

é o que não tem faltado ao Estado brasileiro no que tange à proteção dos direitos 

indígenas pela vida e pela terra” (2008 p. 96, parênteses da autora). Falantes da 

língua Tupi-Guarani de mesmo nome, os Xetá foram reduzidos a um pequeno grupo 

de pessoas nos anos 60, depois de violentos ataques e da crescente invasão de seu 

território no nordeste do estado do Paraná pelos não indígenas, nas duas décadas 

 
54 A fonte utilizada pelo autor para fazer este registro foi Toral (1984), referente à um verbete sobre os 

Avá-Canoeiro na página do Instituto Socioambiental - ISA na internet, que já foi substituído e 
atualizado. O verbete atual foi elaborado pela antropóloga Patrícia Rodrigues em 2020.  
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anteriores. Conforme os dados levantados por Zilli e Lima (2020), os poucos Xetás 

que sobreviveram aos ataques, depois de terem seu território tomado, foram 

separados pelo estado e passaram a viver em diferentes terras indígenas no estado 

do Paraná, Santa Catarina e possivelmente do Mato Grosso. Segundo as autoras, 

atualmente os Xetá moram em sua maioria na Terra Indígena de São Jerônimo da 

Serra, no Paraná. Estando outros dispersos por diferentes cidades, somando pouco 

mais de 200 pessoas, eles vêm lutando pela demarcação de seu território 

tradicional.     

A “proteção” do Estado, no caso dos Xetá, resumiu-se a umas 
poucas e tímidas tentativas, logo abandonadas, de localizá-los em 
sua fuga alucinada pela floresta. O Serviço de Proteção aos índios 
não quis ou não pôde ir contra os desígnios do então homem forte do 
Paraná, o governador Moysés Lupion. “Frentes de atração” 
decidiram, contra as declarações de jovens xetá raptados que 
serviam de guias, que a área estava desocupada. Era mais fácil dizer 
que não havia mais índios ali, apesar dos registros fotográficos lá 
feitos e que despertaram grande interesse na imprensa da época. 
Quando por fim o Estado não pôde mais negar a existência dos Xetá, 
ensaiou morosamente uma tentativa de reserva protetora (por ironia, 
a região de Sete Quedas, também já extinta, afogada pela 
hidrelétrica de Itaipu). Antes que os acertos burocráticos fossem 
feitos, a sociedade Xetá já não existia mais. (RAMOS, 2008, p. 
96,97, parênteses da autora). 
 

Tosta (1997, p. 67) também chama a atenção em sua análise da Peça 

Antropológica, para o fato de parecer que as frentes de atração em meados de 

1996, negavam a possibilidade da existência de quatro grupos de Avá-Canoeiros 

autônomos, já que o documento admite a existência desses grupos com base nos 

dados levantados entre os moradores e trabalhadores da região. Em relação a esta 

questão: 

Dizer que os massacres cometidos contra os Avá-Canoeiros não 
fizeram parte de um “genocídio consciente” não é, e nem deve ser, o 
mesmo que dizer que podemos nos fazer inconscientes do genocídio 
através de massacres metódicos como uma força produtiva - de 
acumulação primitiva de capital alcançada com a liberação das terras 
ocupadas pelos índios e pela transformação destes, quando 
possível, em força de trabalho - acionada destrutivamente – com a 
“limpeza étnica” de populações tidas como improdutivas porque 
primitivas. Afinal, se os massacres contra os Avá-Canoeiros 
pertencem ao passado, não podemos estar tão certos de que a ideia 
de torná-los e a suas terras de algum modo produtivas no sistema 
capitalista envolvente também seja coisa do passado. (TEÓFILO DA 
SILVA, 2005, p. 81). 
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  Um GT foi instituído em 1997, segundo Granado (2005), para realizar estudos 

em relação à definição das áreas que deveriam ser repostas à terra indígena através 

da aquisição, por parte de Furnas, em contrapartida às áreas ocupadas pelo lago da 

UHE, conforme previsto no Convênio n. 10.323/92. Através deste foram indicadas 

duas áreas que detém cabeceiras do Tocantins, a primeira onde estão localizadas 

as cabeceiras do córrego Pirapitinga, que banha o antigo Posto Indígena Avá-

Canoeiro, que foi definida como prioritária, e como secundária, a área das 

cabeceiras do córrego João Vieira.  

Como já mencionado, em 1998 se deu o enchimento completo do lago, no 

ano seguinte conforme Granado (2005), foi iniciada a demarcação física do território 

e a retirada das 64 famílias ocupantes legais da terra indígena. Na ocasião foi 

constatado que algumas estruturas da UHE estavam localizadas dentro da área 

indígena, entre elas um clube para lazer dos funcionários de Furnas.  

De acordo com Silva (2016) em 2003 foi concluída a demarcação física da 

terra indígena e a FUNAI entrou com a abertura de um processo para a aquisição de 

terras por parte de Furnas, para compensar a área ocupada pela UHE. Já que a 

empresa havia encontrado várias dificuldades, sobretudo judiciais para adquirir as 

áreas indicadas, inclusive a prioritária, que abriga as cabeceiras do córrego 

Pirapitinga.  

Além deste, segundo a autora, outro fato que contribui para a não 

homologação da TI - que depende da aquisição e reposição integral das terras por 

parte de Furnas - é que algumas famílias continuaram na área demarcada resistindo 

judicialmente, por não aceitarem o valor pago por Furnas pelas suas terras. Situação 

que aliada a outros fatores, que também serão tratados posteriormente, perdura até 

hoje conforme os inquéritos civis disponibilizados pelo MPF.  

Teófilo da Silva (2005), partindo das observações de Tosta (1997) sobre a 

condição de isolamento, de perda da autonomia política e por fim, de dependência 

ao assistencialismo institucional a que foi submetido o grupo do Tocantins, explicita 

o controle extremo exercido sobre as mais variadas esferas, e entre elas, as mais 

básicas da vida do grupo no regime tutelar, ao qual eles acabaram sendo obrigados 

a se adaptar e mediar, sobretudo após o advento do PACTO.  
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Após o contato, os indígenas passaram gradativamente a ter sua vida 

restringida ou controlada em relação às diversas necessidades humanas, como no 

direito de escolha nas interações sociais, de escolher com quem se casar, ou à 

forma de como ou de quando terem seus filhos, sendo fixados em um local 

preestabelecido, que inibe a sua livre movimentação e deslocamento. Tendo a sua 

saída e entrada na terra indígena controlada e dependente do órgão oficial, assim 

como o acesso a agentes externos, sendo também controlada a entrada ou saída de 

não indígenas no local. Conforme Teófilo da Silva (2005), passaram a ser 

controlados também em relação à distribuição de bens e mantimentos, o que pode 

ou não ser possuído, ou em relação às informações que devem ou não ser 

prestadas a eles pelos agentes externos. 

Ainda entre outras formas de controle, estão a substituição das atividades 

indígenas por tarefas tutelares, como as relacionadas à higiene pessoal ou à 

maneira de se fazer “as coisas dos brancos”, por vontade própria ou para promover 

a sua “disciplinarização”. Tendo frequentemente o próprio controle sobre as suas 

atividades subordinado ao tempo dos funcionários que atuam em diferentes setores 

na TI, às vezes até, sendo levados a se engajar em tarefas que seriam obrigações, 

ou de interesse dos funcionários.  

Na esfera política: “Trata-se de uma camisa-de-força política adequada a um 

regime tutelar de proporções totais que constrange seus projetos individuais, seu 

campo de possibilidades e seus anseios por uma vida social mais plena” (TEÓFILO 

DA SILVA, 2005, p. 296). E: 

As diferentes formas de movimentação individual e coletiva 
praticadas pelos Avá-canoeiros podem ser classificadas e agrupadas 
de modo a vislumbrarmos sua relevância para a elucidação do 
habitus tutelado que estes índios desenvolvem como adaptação ao 
regime tutelar. Nesse caso, ir e vir deixou de ser uma liberdade 
individual para se tornar um mecanismo de controle e regulação das 
atividades indígenas com vistas a preestabelecer o ritmo de sua vida 
social (esvaziada de suas esferas tradicionais de sociabilidade) em 
conformidade às atividades e objetivos dos funcionários e diretrizes 
do programa (PACTO). (Idem, p. 206, parênteses do autor). 

 
Na esfera econômica, em relação aos royalties, às políticas de compensação 

aos indígenas, e à sua consequente situação de dependência: 

Um exemplo claro deste tipo de auxílio é a “indenização” que o grupo 
do Rio Tocantins recebe por abrigar uma Usina Hidrelétrica em sua 
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Terra. Esta “indenização” constitui, isso sim, um novo conjunto de 
injunções externas contra as quais terão que lutar para controlar, na 
medida em que criam dependência total da empresa energética. 
(TOSTA, 1997, p. 32). 

 
Por outro lado, como será visto mais adiante, mesmo que persistam certas 

dificuldades relacionadas a estes fatores, como o controle exercido sobre os Avá-

Canoeiro, e a relutância de atores em cumprir suas obrigações mínimas para com os 

indígenas, várias mudanças vieram ocorrendo e os Avá vêm conseguindo aos 

poucos, transpor empecilhos e assegurar o que é seu por direito.  

 

2.2 - Novos acordos, atores e compensações, antigas situações 

 

Em 2004, conforme Granado (2005), a FUNAI apresentou a proposta do 

Programa de Apoio aos Avá-Canoeiro para Furnas, que encaminhou o documento 

para a análise da Semesa S.A.55., recorrendo essa, à contratação de dois 

antropólogos, ação que conforme os registros da autora, se supunha que tinha como 

objetivo principal a redução dos custos com o programa. Silva (2010) registra que 

desde a expiração do convênio em 2002, os Avá-Canoeiro vieram obtendo quase 

tudo o que necessitavam para sua subsistência dos poucos recursos remanescentes 

do PACTO, de onde também advinha o capital para o pagamento de alguns 

funcionários não lotados na FUNAI e vigilantes das barreiras da TI.  

Só depois de dez anos foi firmado um novo convênio entre Furnas e FUNAI, 

com a interveniência da CPFL Geração de Energia S.A56., o de n. 

9000000455/201257, com o objetivo de implementar o Programa de Apoio aos Avá-

Canoeiro - PAAC, como forma de compensação pelos impactos causados pela UHE 

e suas linhas de transmissão, dar continuidade às atividades previstas no Convênio 

n. 10.323/92 e como é explicitado na Cláusula Décima Quinta do Termo de 

 
55 Empresa extinta em 2007 após ser incorporada pela CPFL, conforme colocado anteriormente. 
56 Hoje CPFL Energia, empresa que conforme colocado anteriormente depois de diversas fusões, 

aquisições e vendas de ações entre os grupos Bradesco, Votorantim, Camargo Corrêa e fundos de 
pensão, passou a ter a chinesa State Grid como acionista majoritária, com 94,75% de seu capital 
social, e que detém a parcela de 51,54% da disponibilidade de potência e de energia de Serra da 
Mesa até 2028, através do contrato assinado com Furnas. 
57 Anexo ao IC 1.18.001.000743/2019-06 do MPF/PRGO Anápolis.  



 

97 

 

Convênio, homologar o pedido de extinção de uma Ação Civil Pública58 movida pela 

FUNAI contra Furnas e a CPFL.       

Em dezembro de 2012, a FUNAI designou por meio da Portaria n. 1.61959 os 

servidores a serem representantes do órgão no controle da execução das ações 

previstas no termo do convênio. A serem desenvolvidas em conjunto por membros 

da Coordenação Regional Araguaia Tocantins – CRATO, da Coordenação Técnica 

Local - CTL de Minaçu, da Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente 

Contato – CGIIRC, da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental – CGLIC e 

da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável- DPDS.  

O novo convênio foi assinado instituindo o PAAC como forma de substituição 

ao PACTO e também de superar empecilhos e dificuldades administrativas ocorridas 

durante a vigência deste. Trazendo algumas modificações, entre as quais a principal 

que se faz necessário assinalar aqui, foi a de desistência “de se deliberar o destino 

reprodutivo desse povo”, conforme colocado no memorial descritivo do plano de 

trabalho do programa60. 

 O convênio também foi celebrado com a vigência de cinco anos, podendo ser 

alterado ou renovado por meio de termos aditivos, sendo renovado em 2017, com a 

vigência de três anos, e em 2020, pelo aditamento n. 02, com vigência até o ano de 

2022.  

O PAAC foi dividido em seis tipos de ações, “Proteção e Vigilância”, “Meio 

Ambiente e Etnodesenvolvimento”, “Educação e Memória”, “Atendimento Médico e 

Odontológico”, “Obras e Infraestrutura” e “Apoio Técnico Operacional e 

Administrativo”. Para a execução destas, foi estipulada no contrato uma previsão 

orçamentária, um cronograma e um plano de aplicação, no qual Furnas e CPFL se 

responsabilizaram diretamente pela execução das ações de “Proteção e Vigilância”. 

Também pela doação de um terreno na cidade de Minaçu para a construção de um 

“Centro Técnico e Cultural Avá-Canoeiro”, a execução da obra, por adquirir a área 

de reposição à TI, que havia sido estipulada no Convênio n. 10.323/92, e também de 

manter o orçamento da ação de atendimento médico e odontológico.  A cargo da 

 
58 Ação Civil n. 2007.35.00.008826-8 de 2007.  
59 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/44268964/dou-secao-2-14-12-2012-pg-31. 
60 Memorial Descritivo (2012, p. 09), anexado ao Termo de Convênio n. 9000000455/2012, contido no 

IC 1.18.001.000743/2019-06 do MPF. 
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FUNAI ficou a execução das demais ações através do orçamento disponibilizado 

pelas empresas.  

Outra forma de compensação paga por Furnas e CPFL é proveniente do 

Decreto Legislativo n. 103/1996, que autorizou o aproveitamento hidroelétrico do rio 

Tocantins pela UHE de Serra da Mesa, obrigando Furnas e todos os 

concessionários na utilização da usina, a creditar mensalmente como forma de 

indenização aos Avá-Canoeiro, 2% dos royalties a serem distribuídos aos municípios 

atingidos pelo lago da represa. Estes devendo ser administrados pela FUNAI com a 

interveniência do MPF, até que os indígenas fossem considerados em condições de 

administrá-los diretamente.  

O decreto também estipulou um prazo de 180 dias a partir da sua publicação, 

para que a concessionária fizesse a reposição à TI de uma área equivalente à 

inundada - Compromisso firmado nos termos de Convênio n. 10.323/92 e 

9000000455/2012, e ainda não cumprido, como já mencionado - e a suspensão da 

concessão, no caso de seu descumprimento até que fossem regularizadas as 

pendências. Com base nos registros de Teófilo da Silva (2005), e em matérias 

publicadas à época61, apenas em 2003 os royalties foram creditados para a FUNAI, 

e conforme os relatórios anuais de gestão62 do órgão, houve outros anos em que os 

recursos não foram creditados, ou que foram creditados, mas não houve execuções 

de atividades através deles.  

Atualmente os recursos provenientes dos royalties são executados através do 

Projeto Comunidade Indígena Avá-Canoeiro - PCIAC63, e de acordo com 

documentos64 e laudo antropológico65 anexados em inquérito civil66 disponibilizado 

pelo MPF, a FUNAI é integralmente responsável pelas ações do programa. Sendo 

este construído e gerenciado pela CGLIC com a participação da CGIIRC e da 

 
61 Entre elas a do ISA realizada com fonte no site da FUNAI e publicada em 29/08/2003, “Furnas paga 

royalties a Avá-Canoeiro”, disponível no sítio: 
https://pib.socioambiental.org/es/Not%C3%ADcias?id=9228.   
62 Disponíveis na página da FUNAI: http://www.funai.gov.br/index.php/relatorio-anual-de-gestao.  
63 Nos documentos conseguidos para consulta e realização desta pesquisa o nome do projeto 

começa a aparecer registrado com esta sigla a partir do Relatório de Auditoria Anual de Contas do 
exercício de 2014 da CGU e do Relatório de Gestão do exercício de 2017 da FUNAI.    
64 Ofício n° 750/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI e Plano De Aplicação Da Renda Do Patrimônio Indígena 

do PCIAC/2018.  
65 Realizada pela antropóloga Luciana Ramos em 2019. 
66 IC 1.18.000.000248/2017-27. 
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DPDS, administrado pela CRATO e executado pela CTL de Minaçu. As ações do 

projeto, assim como as do PAAC, também são estipuladas através de um Plano de 

Aplicação Anual que determina previamente os recursos a serem utilizados durante 

o período.  

 Conforme o documento apresentado pela FUNAI ao MPF correspondendo ao 

plano anual de 2018, o projeto foi dividido em 5 subprogramas a serem executados 

com orçamento de R$ 2.916.300,00. “Bem-estar e modo de vida: moradia indígena, 

mobiliário e instalações, e despesas correntes com os índios”, “Trocas de 

experiências: apoio a viagens de intercâmbio, encontros e reuniões entre povos 

indígenas por demanda dos Avá-Canoeiro”, “Etnodesenvolvimento e segurança 

alimentar: criação de animais domésticos, roças, quintais frutíferos, artesanato”, 

“Saúde: atendimento médico-hospitalar, odontológico e laboratorial” e “Educação e 

cultura: apoio ao ensino escolar diferenciado, musical, prática de esportes, educação 

escolar e complementar”. 

 Entre essas linhas de ações o projeto prevê uma série de atividades a serem 

desenvolvidas, que seria quase impossível abordar aqui, porém das quais, as 

situações de maior relevância para este trabalho serão tratadas mais adiante.  

As compensações provenientes da ocupação da faixa contínua de 13 Km 

dentro da terra indígena pela LT Norte Sul II, construída pela Enelpower e pela 

Novatrans Energia, em funcionamento desde 2002, só foram implementadas em 

2018, depois de mais de uma década de intervenções do MPF, em um inquérito67 

cujos procedimentos foram iniciados ainda em 2005. 

Conforme o termo de compromisso anexado ao inquérito68, em 2016 a 

TAESA69 e a FUNAI chegaram a firmar um outro termo, pelo qual foram adquiridos 

alguns eletrodomésticos e equipamentos. Porém, as ações só foram iniciadas 

efetivamente após a expiração deste e da assinatura do n. 02/2018, no valor de R$ 

1.200.000 com vigência de um ano, podendo ser prorrogado até o cumprimento das 

 
67 IC n. 1.18.000.007207-2005-38. 
68  Termo de Compromisso n. 02 firmado entre FUNAI e TAESA em abril de 2018. 
69 Grupo italiano que conforme colocado anteriormente, incorporou em 2013 a Novatrans, esta que 

por sua vez, após arrematar um dos lotes de energia privatizados em 2000, teve o controle adquirido 
pela empresa italiana do Grupo Enel, Enelpower S.p.A, que juntamente com a Inepar Energia S.A, 
também havia arrematado um dos lotes privatizados em 2000. Através da “Transmissora Sudeste 
Nordeste S.A.”, sociedade formada entre elas, que também passou ao controle da TAESA.     
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obrigações acordadas no plano de trabalho. As ações foram divididas em três 

programas, “Melhoria do Monitoramento e Vigilância”, “Apoio à Saúde Indígena” e 

“Apoio às Atividades Produtivas”. O primeiro estabelecendo a reforma de duas 

barreiras de vigilância da TI, o segundo a construção de um posto de saúde e de um 

poço artesiano na nova aldeia, e o terceiro, a aquisição de um perfurador de solo, 

um guincho agrícola, um cultivador e escarificador hidráulico70 e uma roçadeira 

hidráulica.  

Quanto às compensações provenientes da instalação da LT Barro Alto-

Niquelândia-Serra da Mesa, construída pela TGO em 2016, de acordo com perícia 

antropológica de Luciana Ramos do ano de 2019, anexada em inquérito civil71, 

foram estipuladas através de um Plano Básico Ambiental – PBA, cuja elaboração 

começou em 2010 e foi concluída em 2018, após várias revisões. Conforme o laudo 

antropológico, as ações foram iniciadas no mesmo ano, implementadas através de 

um “Plano de Gestão Etnoterritorial” dividido em quatro subprogramas, “Gestão e 

Avaliação do Programa”, “Proteção”, “Sustentabilidade” e “Segurança Alimentar”, 

que deveriam ter duração até o ano de 2020.  

Entre as principais ações previstas, estão a contratação de um antropólogo ou 

indigenista, e de um engenheiro agrônomo para a coordenação das atividades 

descritas no primeiro subprograma. A construção de duas casas na nova aldeia, de 

uma outra barreira de vigilância, e a aquisição de 96 ha pela supressão territorial 

causada na TI, no segundo subprograma. No terceiro, a contratação de dois 

auxiliares de serviços gerais e o cercamento com tela das roças, e no quarto 

subprograma, o fornecimento de uma renda mensal no valor aproximado de R$ 

1.300,00 para a aquisição de itens de cesta básica - o que deveria ser uma piada 

mas acaba por se mostrar como fundamental, já que diversos registros relacionados 

aos “indígenas milionários” (em situações em que os empreendedores fazem de 

tudo para se esquivar de suas responsabilidades, inviabilizar suas obrigações e 

invisibilizar suas ações) mostram que a escassez até de alimentos se fez presente 

durante vários períodos em que estiveram vigentes ações de “compensação” – e a 

contratação de uma cuidadora ou auxiliar de serviços domésticos.  

 
70 Equipamento a ser utilizado acoplado a um trator para perfurar e arar o solo.  
71 IC n. 1.18.001.000248.2017-27. 
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Outra UHE que ocupou o território dos Avá-Canoeiro no alto Tocantins foi a 

de Cana Brava, construída pela Tractebel Energia S. A72, foi concluída em 2002 

tendo capacidade de Geração de 450 MW, e cujo lago atingiu aproximadamente 8,5 

Km² da TI Avá Canoeiro, conforme o laudo de Luciana Ramos (2019).  

Segundo a autora, em 1995, quando Furnas ainda era detentora da 

concessão de aproveitamento do Tocantins pela UHE de Cana Brava, a empresa 

chegou a elaborar um “plano básico ambiental” para a regularização de sua 

implementação. Porém o empreendedor de Cana Brava, após conseguir a 

concessão, dada a relação da usina com Furnas73, tentou colocar os impactos 

causados como já compensados pelo estipulado no Decreto Legislativo n. 103/96, 

que autorizou a construção e operação da UHE Serra da Mesa. Cabe ressaltar aqui 

que hoje se trata da Engie Brasil através da Tractebel, e que de acordo com a 

página da empresa na internet74, a concessão para o aproveitamento do Tocantins 

por Cana Brava foi conseguida pela Tractebel em 1998, entrando a UHE em 

operação em 2002, e conforme a perícia antropológica, a empresa só veio 

reconhecer as implicações dos impactos causados aos indígenas em 2018. Depois 

de diversos pareceres, entre eles alguns do MPF referidos na perícia, e após 

 
72 A Empresa Tractionel, originada pela aliança das francesas Compagnie Générale pour l'Éclairage 

et le Chauffage par le Gaz e Société Générale des Chemins de Fer Économiques, com a belga 
Société Générale Belge d'Entreprises Électriques, ainda no século XIX, veio se tornar a Tractebel em 
1929. No decorrer do século XX veio se fundindo a outras empresas e grupos, como nos casos do 
Grupo Lahmeyer, da Overdick e da Leme Engenharia, adquiridas por ela, ou através da compra de 
ações, como no caso da belga International Marine and Dredging Consultants - IMDC, em sua 
maioria no ramo da engenharia ou engenharia hidráulica. Na década de 90 a Tractebel se instala no 
Brasil, passa a firmar parcerias e é criada a Nacional Energética, empresa privada que participou da 
construção da UHE Serra da Mesa. No fim da década a Tractebel passa a adquirir estatais através de 
leilões de privatização como a companhia Gerasul e as hidrelétricas de Itá e Machadinho, ambas em 
construção, e a conseguir concessões para a implementação e operação de hidrelétricas e 
termoelétricas. Em 2008 a empresa é incorporada pelo Grupo Suez, que se funde com a Gaz de 
France e passa a se chamar GDF Suez. Em 2016, após a implementação de diversas usinas, entre 
elas só no rio Tocantins, a de Cana Brava, a de Estreito e a de São Salvador, o grupo franco-belga 
passa a adotar a marca Engie em todo o mundo. A Tractebel-Engie detém a concessão de operação 
da UHE de Cana Brava até o ano de 2033. Ver sítios da Engie: 
https://www.engie.com.br/institucional/sobre-a-engie/, https://www.engie.com.br/complexo-
gerador/usinas/uhe-cana-brava/ e da Tractebel: https://tractebel-engie.com.br/pt/a-historia-da-
tractebel.  
73 No caso pelo Decreto n. 85983/81, mencionado anteriormente, e que outorgou a concessão para 

um conjunto de aproveitamento do alto curso do rio Tocantins por Furnas, que veio a ser realizado 

posteriormente pelas hidrelétricas de Serra da Mesa, Cana Brava e de Peixe Angical. 
74 https://www.engie.com.br/institucional/sobre-a-engie/. 
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parecer favorável da Justiça Federal nesse ano a uma ação civil pública impetrada 

pelo órgão75.  

Segundo o laudo antropológico, foi determinado pela ação que a empresa 

passasse a depositar em juízo, retroativos a partir de 2002, o equivalente a 1% do 

valor mensal bruto do faturamento da UHE, para garantir o pagamento de uma 

eventual indenização que venha a ser estipulada em razão dos impactos sociais e 

ambientais decorrentes de Cana Brava. Ficando determinado também que a 

empresa apresentasse um relatório detalhado sobre as medidas que serão 

implementadas em favor dos Avá-Canoeiro, já que até então não houve programas 

em execução relacionados ao empreendimento.          

Os dados do MPF referentes à ação publicados na página do Jusbrasil76, 

acrescentam que foram partes desta, além da empresa, a União, o IBAMA, a FUNAI 

e o estado de Goiás, ao qual foi determinado a apresentação de cópia integral do 

licenciamento da UHE. Os dados assinalam ainda que a licença de operação do 

IBAMA havia vencido ainda em 2008, e que além do alagamento não autorizado de 

parte da TI Avá-Canoeiro, dos diversos impactos sociais e econômicos causados 

pelo empreendimento, sem levantamento prévio das famílias afetadas, várias 

comunidades quilombolas foram expulsas de suas áreas tradicionais.        

E como veremos mais adiante, as ações de reparação ou compensação dos 

danos causados pelas empresas, que foram executadas, ou pelo menos iniciadas, 

se deram em sua maioria através da constante interveniência dos órgãos de 

acompanhamento ou fiscalização. Demonstrando bem uma face da “consciência 

ambiental” que iluminou de repente as grandes concessionárias do setor energético 

na década de 80, que “não é senão um movimento de autodefesa ou contra 

ofensiva” como assinalaram Viveiros de Castro e Andrade (1988, p 08), que visa 

somente lustrar a imagem pública das empresas, escamoteando omissões e 

negligências através da publicidade. No caso da Tractebel/Engie, como será visto, a 

empresa esteve na luta até o ano de 2021 contra o processo judicial tentando 

escapar de suas obrigações frente aos indígenas.  

 
75 Conforme o Formulário de Referência da Engie Brasil, de Sattamini (2021), se trata de uma ação 

movida no âmbito do Processo n. 7442-81.2007.4.01.3500 de 2007.  
76 Ver: https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/641652725/usina-hidreletrica-cana-brava-go-deve-realizar-

estudos-de-impacto-e-mitigacao-de-danos-em-ate-120-dias. 
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Nesse sentido, apesar de firmados novos acordos, e de empresas e 

instituições, que até pouco tempo vinham descumprindo tratados ou se omitindo 

frente suas responsabilidades para com os Avá-Canoeiro, iniciarem ações para 

mitigar os efeitos causados pelos empreendimentos, diversas situações continuaram 

a se repetir, e realizações que são por direito dos indígenas, ainda não se 

concretizaram.  

Nas atas das reuniões contidas nos planos de aplicação de 2018 a 202077, 

realizadas pela FUNAI, para a coleta das demandas e opiniões do grupo do 

Tocantins em relação às ações a serem desenvolvidas pelos programas, diversas 

reivindicações, reclamações ou descontentamentos são registrados. Assim como em 

atas de reuniões realizadas a partir de 2021 entre os indígenas, integrantes da 

FUNAI e do MPF78, em relação a atividades já desenvolvidas, ou referentes àquelas 

ainda não realizadas. Em primeiro plano, aquelas relacionadas à falta ou à 

insuficiência de energia elétrica, que foi precariamente instalada através de placas 

solares no decorrer do período referido e das reivindicações. 

Em 2016, depois de várias lutas, e de sentirem que precisavam dominar a 

escrita de sua língua materna e da língua portuguesa, para poder viabilizar suas 

demandas através da leitura e da elaboração de documentos, cartas, entre outros 

materiais necessários para sua articulação e interação com a sociedade na luta 

pelos seus direitos, conforme Iranildo Tapirapé (2018), o grupo do Tocantins 

conseguiu a instalação do Projeto de Extensão Avá-Canoeiro-Ikatote na terra 

indígena. 

Trata-se de um projeto de educação vinculado ao Colégio Estadual Ministro 

Santiago Dantas da cidade de Minaçu, que conforme Silva. A. e Silva. L. (2018), 

oferece Ensino de Jovens e Adultos - EJA para os indígenas Avá-Canoeiro e 

Tapirapé e também ensino infantil para as crianças de Niwathima e Parazinho, de 

forma diferenciada e interdisciplinar. Na escola são ensinadas as línguas Avá-

Canoeiro, Tapirapé e Portuguesa, através de um grupo de trabalho formado pelos 

indígenas e por professores vindos de fora da TI. 

 
77 Anexos ao IC n. 1.18.001.000743/2019-06. 
78 Idem.  
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Conforme o professor Iranildo Tapirapé (2018), que lecionou a língua Apyãwa 

(Tapirapé) no projeto de meados de 2016, até final de 2017, Niwathima é professora 

da língua Avá-Canoeiro, sendo também aluna do projeto na modalidade EJA, 

juntamente com Parazinho e Trumak. Modalidade que também envolve as idosas 

Matcha e Nakwatcha através de seus ensinamentos sobre temas contextuais como 

“História do Povo Avá-Canoeiro” e “Ciclo de Vida do Povo Avá-Canoeiro”, entre 

outras temáticas. Iawi antes de sua morte, também frequentou as aulas nessa 

modalidade, tendo participando também do projeto, como alunos, os filhos de 

Iranildo, e sua esposa, como merendeira.   

Conforme o autor, todas as aulas são baseadas na realidade e nos 

conhecimentos sociais e culturais dos Avá-Canoeiro e com sua participação ativa. 

Também segundo Iranildo, através das trocas de experiências e de conhecimentos 

propiciadas pelo projeto, Niwathima e Trumak tomaram a frente na luta pelos direitos 

dos Avá-Canoeiro, e vêm conseguindo superar vários obstáculos referentes ao 

controle imposto sobre suas vidas. Atualmente eles vêm lutando também para a 

instalação de uma escola com edificação própria na TI, ante à letargia da FUNAI em 

instituí-la. Outras reivindicações e desdobramentos serão abordados no capítulo 4. 

 

2.3 - Empresas e agronegócio no Araguaia 

 

A invasão e a tomada do território dos Ãwa teve início na década de 30, 

quando segundo Rodrigues (2012), criadores de gado penetraram na ilha do 

Bananal através do rio Javaés, logo seguidos pelos primeiros garimpos de cristal e 

rocha ao final da década, os quais deram origem aos vilarejos que se transformaram 

nas atuais cidades da região leste da Ilha do Bananal, entre elas, Formoso do 

Araguaia - TO.  

No mesmo período, em 1938, o presidente Getúlio Vargas lançou o conhecido 

movimento de interiorização do país, a Marcha Para o Oeste, logo depois 

acompanhado pela criação da Fundação Brasil Central - FBC, que lhe serviu de 

ponto de apoio, de estruturação e também para a criação da Expedição Roncador-

Xingu - ERX, ambas em 1943. O objetivo fundamental era o de adentrar e colonizar 

o centro do Brasil, abrindo vias de comunicação do litoral com o Centro-Oeste e a 
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Amazônia, tendo o Araguaia como o ponto de partida. Para Rocha (2003), a imagem 

mítica da Marcha para o Oeste calcada pelos ideólogos do Estado Novo, e as ações 

como a ERX/FBC, foram a forma encontrada pelo estado brasileiro para a aplicação 

de uma política de interiorização que não significasse um afrontamento direto ao 

latifúndio. 

 Segundo Rodrigues (2012), na década de 50, aumentaram as penetrações 

das frentes pastoris e agrícolas no médio Araguaia, pelos efeitos da Marcha Para o 

Oeste e também pela “pacificação” dos Xavante79, povo de língua Acuem, da família 

Jê, que hoje habita em parte de seu território originário no leste de Mato Grosso, 

tendo a população estimada em mais de 22 mil pessoas80. Período em que o 

presidente Juscelino Kubitschek, por considerar a região estratégica, objetivou o 

estabelecimento de núcleos agrícolas para a expansão da frente agropecuária e 

criou em 1959, o Parque Nacional do Araguaia a fim de estimular o turismo. 

Através de um plano de metas denominado “Operação Bananal” foi 

construído na ilha o Hotel JK, uma base militar da FAB, uma pista de pouso 

asfaltada, uma escola primária e um hospital indígena, além de uma residência 

oficial para a hospedagem do presidente e de sua comitiva (2012, p. 88). 

Conforme Verdum (2018), o expansionismo latino americano na década de 50 

se deu, em grande medida, pelo contexto da Guerra Fria, quando a Organização dos 

Estados Americanos - OEA empreendeu um conjunto de iniciativas para o 

investimento no “desenvolvimento social e econômico”, no intuito de garantir a 

“estabilidade política” do continente. Uma delas foi a implementação da “Operação 

Pan-Americana”, por iniciativa do presidente Juscelino Kubitschek em 1957.      

 Segundo Rodrigues (2012), na década de 60, com os financiamentos da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, começaram a se 

 
79 Segundo Rocha (2003), em 1945 se deram os primeiros contatos não pacíficos com os Xavante, 

que demonstraram durante meses o seu descontentamento com a invasão de seu território. Iniciando 
uma espécie de guerra de guerrilha, ateando fogo na mata e deixando os opositores transtornados, o 
que obrigou a FBC a buscar um acordo e cooperação com o SPI. Somente em agosto de 1946 os 
indígenas optaram por estabelecer contato com uma das frentes do SPI, provavelmente pela 
dificuldade de continuar evitando a aproximação e também por estarem amedrontados pelos 
constantes sobrevoos que os aviões da Força Aérea Brasileira - FAB /FBC faziam sobre suas aldeias, 
como coloca o autor.     
80 Verbete do ISA, disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xavante#Localiza.C3.A7.C3.A3o_e_popula.C3.A7.C3.A3o_atu
al. 

https://www.oas.org/pt/
https://www.oas.org/pt/
https://www.oas.org/pt/
https://www.oas.org/pt/
https://www.oas.org/pt/
https://www.oas.org/pt/
https://www.oas.org/pt/
https://www.oas.org/pt/
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formar na região oeste do Araguaia imensos latifúndios, como a Fazenda Suiá 

Missú, ocupando territórios dos Xavante Marãiwatséde, dos Karajá e dos Tapirapé. 

Desencadeando sob a égide dos governos militares uma era de graves conflitos pela 

terra, incluindo os posseiros e os grandes proprietários, nos quais os camponeses e 

os indígenas receberam o apoio da igreja católica, através da Prelazia de São Félix 

e de sua ação indigenista, politizada por meio da Teologia da Libertação81. 

 Já a leste do médio Araguaia, formou-se a Fazenda Canuanã, enorme 

latifúndio que tomou os territórios historicamente ocupados pelos Javaé e pelos Avá-

Canoeiro, cenário no qual se acirrariam os ataques e a violência investida contra o 

grupo do Araguaia e no qual foram travadas as últimas batalhas pela liberdade, 

antes de sua captura pela frente de atração da FUNAI.    

A origem da fazenda, se deu segundo Rodrigues (2012), quando no final da 

década de 40, por causa dos conflitos com os Avá-Canoeiro e pelo temor que os 

Javaé tinham por estes, eles resolveram permitir a instalação dos primeiros 

criadores de gado próximo à aldeia Canoanã, principalmente em troca de proteção 

armada contra os Avá-Canoeiro. A permissão foi dada, segundo os dados 

levantados pela autora entre os próprios Javaé, depois de uma ocasião em que 

alguns não indígenas chegaram à aldeia com o intuito de “amansa-los”. Após esse 

encontro, Vicente Mariquinha, que viria a ser um dos maiores assassinos dos Avá-

Canoeiro, acabou entrando em acordo com os indígenas, oferecendo proteção 

armada, ferramentas e outros presentes - não sendo atacado por se tratar de uma 

visita pacífica - e passou a residir ao lado da aldeia Canoanã, criando sua boiada e 

vivendo de maneira pacífica com os Javaé, fundando a fazenda que levou o nome 

da aldeia (2012, p. 101).  

Outro conhecido assassino dos “Cara Preta”, foi Martim Cabeça Seca, que 

conforme o relatório de Rodrigues (2012), atuou durante as décadas de 40 e 50, 

tendo se rebelado contra os indígenas por eles serem “bravos” e abaterem o gado 

 
81 Conforme Camilo (2011), o movimento surgiu dentro da igreja católica na década de 60 com o 

agravamento das questões sociais na América Latina e o surgimento da opressão dos regimes 
militares, tendo consolidado sua sistematização durante a II Conferência Geral do Episcopado Latino 
Americano em 1968.  Embasado em uma análise crítica da realidade social, buscou auxiliar as 
populações pobres e oprimidas na luta por direitos, tendo como princípios a libertação humana como 
antecipação da salvação final em Cristo e uma forte crítica moral e social do capitalismo dependente, 
chocando-se contra o Estado, interesses econômicos e também contra a hierarquia da Igreja 
Católica. 
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dos fazendeiros (2012, p. 95). Passando a caçar os Avá-Canoeiro por conta própria, 

junto com seus companheiros, e chegando a matar cerca de 20 a 30 indígenas de 

uma vez só.  

A autora registra o relato de um peão de uma fazenda local, que ouviu o 

próprio Cabeça Seca juntamente com um de seus acompanhantes, contarem sobre 

um massacre a uma aldeia liderado pelos dois, na região de Dueré, conhecida como 

Ilha das Cobras ou Serra das Cobras. Segundo os relatos, após os dois terem sido 

atacados pelos indígenas, que mataram seus cavalos à flechadas, os dois 

retornaram ao povoado de Pium, onde morava Cabeça Seca, montando uma 

expedição com outros moradores. Essa, saiu na caça aos indígenas até 

encontrarem a aldeia, onde executaram o massacre que deixou um grande número 

de mortos, por volta do fim da década de 40 (2012, p. 96).  

Na década de 50, Waldemar Prudente comprou a Fazenda Canuanã apesar 

da resistência de Vicente Mariquinha, que acabou fechando negócio, Prudente 

instalou seu latifúndio e começou a derrubada de grande parte da mata para a 

extração de madeira, a plantação de arroz e de pasto para a criação de gado. Na 

fazenda foi construída também uma pista de pouso. A partir da aquisição da 

propriedade, os Javaé passaram a sofrer uma série de violências praticadas por 

funcionários de Waldemar Prudente, que os agrediam fisicamente, forneciam-lhes 

cachaça e atacavam suas mulheres (2012, p. 103).  

E como alguns Javaés que se opuseram à presença de Vicente Mariquinha 

na região, temiam que acontecesse, os brancos acabaram por se apossar do seu 

território, tendo eles que deixá-lo inconformados por recomendação do Sistema de 

Proteção ao Índio - SPI, ao qual haviam denunciado as violências sofridas. Os Javaé 

fundaram então uma nova aldeia Canoanã por volta de 1958, do outro lado do rio, 

dentro da Ilha do Bananal, onde se encontra até então.  

 Em 1961, conforme os registros levantados por Rodrigues (2012), 

funcionários de uma fazenda pertencente à Sociedade Anônima Agropecuária, 

invadiram e começaram a desmatar as terras dentro da ilha, em torno da nova 

aldeia, o que ocasionou a fundação do Posto Indígena Canoanã em 1964, com 

vistas a dar proteção estatal aos indígenas em relação aos invasores.  Aos poucos, 

a convite do SPI, foram se transferindo para Canoanã os Javaés de outras regiões, 
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cujas aldeias vinham sofrendo pressões de criadores de gado e grandes perdas 

populacionais. 

Ainda no final da década de 50 aproximadamente, logo após as denúncias de 

violência feitas pelos Javaé, Waldemar Prudente vendeu a Fazenda Canuanã para 

três irmãos da família Pazanezze, entre eles o cardiologista Dante Pazanezze, que 

passaram a desmatar ainda mais a mata nativa para o cultivo de pasto para o gado. 

Eles passaram ainda a se apropriar indevidamente das terras de camponeses 

pobres, através da violência e com o auxílio da polícia, queimando, destruindo suas 

casas e também vendendo as terras para outros fazendeiros. 

Segundo os dados levantados por Rodrigues (2012), na década de 70 os 

Pazanezze entregaram partes da Fazenda Canuanã para o banco Bradesco, como 

forma de pagamento de uma dívida proveniente de um financiamento, que teria sido 

realizado pelo banco na década anterior. Surgiu então a Fundação 

Bradesco/Fazenda Canuanã, uma forma de parceria entre a família e o banco. 

Através do programa Poloamazônia, a instituição se beneficiou dos incentivos a 

projetos agropecuários do Governo Federal disponibilizados na década de 70, e em 

1973, a Fundação Bradesco instalou sua primeira unidade rural inaugurando uma 

escola ao lado da sede da fazenda. Esta recebeu o nome de Escola Dr. Dante 

Pazanezze82 e nela passaram a estudar em regime de internato, os filhos de 

posseiros da região e as pessoas de baixa renda, até a chegada dos primeiros 

estudantes indígenas na década de 80.  

Conforme Rodrigues (2018), posteriormente o Bradesco tornou-se proprietário 

da fazenda se desfazendo nos anos 90, da maior parte de suas terras, das quais em 

parte foram revendidas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

 INCRA pelos novos proprietários. Sendo criado então pelo órgão o Assentamento 

Caracol onde foram alocadas as famílias dos posseiros retiradas do Parque 

Indígena do Araguaia na Ilha do Bananal, dado o início de sua desocupação pelo 

poder público na mesma década.  

Ainda nas décadas de 60 e 70, indiferentemente aos períodos anteriores, os 

Avá-Canoeiro continuaram a ser literalmente caçados em ocasiões diversas e por 

diferentes agentes, também após a compra da fazenda pela família Pazanezze, 

 
82 Hoje Colégio Dr. Dante Pazanezze. 
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como mostra o relatório de Rodrigues (2012) através do cruzamento de informações 

provindas de regionais, dos Javaés, da imprensa e dos próprios Avá-Canoeiro.  

O relatório registra quatro massacres aos indígenas de maior proporção, dos 

quais pelo menos um de consequências devastadoras teria ocorrido nesse período, 

provavelmente ao final da década de 60 (2012, p. 129, 130). Traz depoimentos que 

afirmam ser da consciência de todos que os donos da fazenda mandavam matar os 

indígenas, registrando inclusive relatos de Javaés que trabalharam na Guarda Rural 

Indígena - GRIN83, à época em que os Avá-Canoeiro foram aprisionados e vigiados 

por esta logo após a sua captura, afirmando que os vaqueiros da Fazenda Canuanã 

mataram vários Avá-Canoeiros. 

Segundo os Javaés, esse episódio teria ocorrido após os indígenas abaterem 

um jumento de Dante Pazanezze. Os peões da fazenda teriam então organizado um 

ataque que deixou cerca de 70 pessoas mortas, o que levou os Avá-Canoeiro a se 

dividirem mais uma vez em grupos menores para fugir de novos massacres. 

Conforme o relatório, após este episódio, os grupos não capturados pela FUNAI se 

espalharam pela região, um dos quais seria hoje o grupo que vive na Mata do 

Mamão (2012, p. 126). Os Javaé também afirmaram que o falecido Juaga Avá-

Canoeiro, lhes contou posteriormente que no ataque foram deferidos muitos tiros e 

que várias pessoas teriam morrido. Pelo número de mortos, estes teriam sido 

sepultados em covas coletivas com até três pessoas, em um cemitério indígena do 

qual um outro Javaé falecido, que também trabalhou na GRIN vigiando os Avá-

 
83 De acordo com Rocha (2003), as polícias indígenas foram organizadas para garantir o sistema 

penal que veio se consolidado através da Lei 5.448 de 1928, que previa entre outras questões as 
penas referentes aos indígenas que cometessem crimes, e do Código Penal de 1940, que se referia 
de forma indireta aos crimes que viessem a ser cometidos por estes. Criaram-se então as celas nos 
postos indígenas do SPI e um forte instrumento de repressão e arbítrio, através do qual sem qualquer 
controle do poder judiciário, os agentes do órgão passaram a fiscalizar a própria atuação e a decidir 
sobre as penas a serem aplicadas aos crimes ou ao que subjetivamente fosse interpretado como 
crime. Através de nomeações de indígenas de confiança dos agentes, ou mais submissos às ordens 
do administrador, à patentes de soldado, cabo, sargento ou tenente, viabilizadas também pela 
cooptação através de favorecimentos na distribuição de presentes e benefícios assegurados pelas 
verbas assistenciais, passaram a ser cometidos os mais diversos abusos e formas de autoritarismo 
contra os indígenas subordinados a estes. Que por sua vez estavam subordinados aos agentes do 
SPI. Segundo Rodrigues (2013) a GRIN foi criada em 1969, quando aproximadamente 100 indígenas 
foram treinados em um quartel da Polícia Militar de Minas Gerais durante os governos militares, entre 
eles Karajás e Javaés, fardados e armados para realizar o policiamento ostensivo das áreas 
indígenas. Após a captura do grupo do Araguaia os Javaé da GRIN foram encarregados de vigiar os 
Avá-Canoeiro, seus antigos inimigos históricos, o que passaram a fazer ostensivamente em uma 
situação de submissão dos Ãwa, tratando-os como se fossem criminosos ou cativos de guerra.  
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Canoeiro, afirmou ter sido testemunha ocular, e no qual havia cerca de 60 covas. 

Entre outros dados:           

Os Javaé suspeitaram de um grande massacre, o que foi confirmado 
mais tarde por um dos vaqueiros, que admitiu ter matado os índios 
em uma expedição coletiva, alegando que eles matavam os cavalos 
e os burros da fazenda. A morte de cerca de 70 índios teria ocorrido 
no Capão de Areia (RODRIGUES, 2012, p. 127). 

 
Indiferentemente da precisão dos fatos, datas e detalhes dos massacres, a 

dizimação dos indígenas é evidente assim como os interesses que a permeiam, não 

só em relação aos Avá-Canoeiro, mas entre os povos indígenas em geral, mediante 

a forma adotada pelo capitalismo para poder se operacionalizar. Quanto aos 

interesses da Fundação Bradesco na região e sua relação com os interesses da 

família Pazanezze, discorre Rodrigues (2019): 

A presença dos índios tornou-se um incômodo muito maior quando 
os Pazzanese iniciaram uma parceria econômica com o grupo 
Bradesco no início dos anos 70, que decidiu instalar a primeira 
unidade rural da Fundação Bradesco, conhecida instituição escolar, 
ao lado da sede da fazenda. Surgiu então a Fundação 
Bradesco/Fazenda Canuanã, mas o Bradesco havia condicionado a 
parceria à não existência de índios na área, cuja presença era 
negada pelos Pazzanese, apesar das fortes evidências em contrário. 
Embora não se saiba exatamente como se deu essa conexão entre 
interesses privados e agentes públicos, que não aparece nos 
processos oficiais da época, o poder público foi acionado e o órgão 
indigenista enviou uma equipe com o objetivo de realizar o contato 
com os índios. Há uma sugestiva coincidência de datas entre a 
ativação da Frente de Atração no Araguaia e o interesse do grupo 
Bradesco pela Fazenda Canuanã, tendo em vista que há vários anos 
os fazendeiros locais solicitavam sem sucesso à FUNAI que tomasse 
alguma providência em relação aos “Cara Preta”. (RODRIGUES, 
2019, p. 68). 

 
Depois de anos de perseguição e genocídio de seu povo perpetrados por 

fazendeiros e regionais, o grupo de sobreviventes seria atacado e capturado então 

em 1973, agora através da violência desferida pelo Estado. Reduzidos a 14 

pessoas, o grupo do Araguaia estava vivendo um período de perseguição intensa, 

na Mata Azul, situada hoje dentro dos limites de Taego Ãwa e suas regiões vizinhas. 

Antes da captura, faleceu subitamente Taego, segunda esposa de Tutawa, que teve 

o nome herdado pela TI. Nesse período faleceram ainda o jovem Agatik, filho de 

Tuakire, irmã de Tutawa, baleado por um branco e o irmão de Taego, Baistura, após 

ter sido chifrado por uma vaca.  
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Na captura, ao contrário dos fatos relatados nos documentos oficiais e na 

imprensa à época, conforme Rodrigues (2012), segundo os quais a frente de atração 

da FUNAI surpreendeu o grupo às margens do Rio Caracol com uma espécie de 

confraternização, a equipe liderada por Apoena Meireles, composta por mais um 

sertanista e quatro indígenas Xavantes, entrou soltando fogos de artifício e atirando 

no local onde eles se encontravam na época chuvosa, conforme Kamutaja Ãwa 

(2022)84.  

Um dos Xavantes levou uma flechada no nariz e a frente capturou e amarrou 

Watumy, esposa do líder Tutawa, e Juaga, sua criança de colo. Por essa razão, 

Tutawa se solidarizou com a esposa e o filho e decidiu se entregar pedindo para que 

não os matassem, momentos depois Tuxi e sua filha Kawkamy, como assinala Ãwa 

(2022), também se renderam. A menina Typwire conseguiu escapar, mas foi atingida 

pelos tiros e faleceu logo depois pois estava muito ferida. 

A parte do grupo capturada foi levada à força para a Fazenda Canuanã, 

chegando a ser exposta à curiosidade de visitantes, regionais e Javaés. Os outros 

sobreviventes foram conduzidos por Tutawa em 1974, que na ocasião havia sido 

convencido pela promessa falsa de poderem viver em um território demarcado na 

Mata Azul.  

Como colocado, os Ãwa foram vigiados como criminosos pelos soldados 

Javaés treinados pela GRIN, e segundo os relatos de alguns deles registrados por 

Rodrigues (2012), conforme seu entendimento, teriam sido convocados pela FUNAI 

para “amansar” os indígenas, seus antigos inimigos (2012, p. 238), que foram 

tomados por eles como prisioneiros de guerra, já que tinham um longo histórico de 

conflitos com mortes ocorridas de ambos os lados.     

Em 1976, sem serem consultados, os Avá-Canoeiro foram transferidos para a 

aldeia Canoanã dos Javaé - e assim como os Panará em 1975, como assinala 

Ramos (2008), viram-se sem chão e “também sem qualquer relação com o novo 

meio, despejados na terra de inimigos tradicionais”, enquanto “o Estado ia 

entregando à ocupação ‘civilizada’” as terras desocupadas pela sua remoção (2008, 

 
84 Para mais informações sobre a ação da FUNAI e os acontecimentos precedentes e subsequentes 

ver Rodrigues (2012) e os artigos de Kamutaja Ãwa (2021), disponível no sítio: 
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/antigona/article/view/12572#:~:text=Tem%20como%2
0objetivo%20visibilizar%20a,anos%20como%20cativos%20de%20guerra., e Ãwa (2022), no sítio: 
https://sur.conectas.org/em-memoria-de-tutawa/.  
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p. 99) - que também não foram consultados sobre a transferência, e passaram a 

viver sendo considerados como seres inferiores por estes.  

Conforme os registros de Rodrigues (2012), na época em que viveram no 

acampamento da Mata Azul85, um dos boletins oficiais86 da FUNAI registrava a 

presença de 8 indígenas residindo no local, omitindo o desaparecimento de duas 

pessoas à época em que eles moravam na Fazenda Canuanã. Tuxi que segundo a 

versão mais conhecida, teria falecido em decorrência de uma pneumonia 

proveniente de uma gripe, contraída pela falta de imunidade dos indígenas às 

doenças desconhecidas. Mas que conforme relatos prestados ao GT da FUNAI, 

registrados por Rodrigues (2012), ele teria vindo a falecer após ter levado uma 

pancada na cabeça desferida com um remo por um Javaé. A morte de Kapoluaga, 

que segundo a autora, aparece nas fotografias de outros documentos da FUNAI, 

também é omitida pelo boletim. Conforme Ãwa (2022), o grupo do Araguaia acha 

que ele foi assassinado após o contato. 

Agapik também foi um dos que vieram a falecer logo depois do “contato”, no 

acampamento da mata Azul, em decorrência de uma pneumonia contraída na 

Fazenda Canuanã. Logo depois da transferência para a aldeia Canoanã, faleceram 

também Watumy e Caganego, que se encontravam em estado depressivo, 

recusando-se a serem medicadas por doenças que contraíram na aldeia (2012, p. 

242). Como resultado do “contato” no Araguaia:  

Os resultados da “atração” até então foram desastrosos: além da 
perda da terra e da autonomia, dos onze Avá-Canoeiro que viviam na 
Mata Azul quando Apoena Meirelles chegou ao Araguaia, seis 
faleceram ou desapareceram nos três primeiros anos depois do 
contato. As causas da morte, com exceção do menino Kapoluaga, 
cujo destino é desconhecido, são estreitamente relacionadas à 
atuação direta da Frente de Atração ou às consequências dos seus 

atos. (RODRIGUES, 2012, p. 275, aspas da autora). 
  

Em relação aos dois grupos: 

O primeiro grupo foi “pego” (segundo os informantes da FUNAI em 
Canoannã, os Javaé e o Sr. Fernando da Fundação Bradesco, 

 
85 Conforme Kamutaja Ãwa (2022), após o contato os Ãwa passaram um período vivendo em 

acampamentos temporários, às vezes na Mata Azul, às vezes no Capão de Areia, enquanto eram 
vigiados pelos Javaé da GRIN.   
86 Conforme a autora, Boletim Informativo FUNAI 3 (11/12) 68-72. “Avá-Canoeiros aos poucos 

abandonam a peregrinação do medo”. Brasília, 1974.  
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testemunha do acontecido) à força, após uma decisão externa de 
que seria impossível continuarem habitando o mesmo lugar devido à 
expansão da Fazenda Bradesco e outras propriedades na Ilha do 
Bananal. O relato do “contato” mais se assemelha a uma caçada. O 
segundo grupo realmente se entregou aos “brancos”, desistindo de 
viver fugindo, doentes e famintos. Assim, devemos entender o 
momento do “contato” como resultado da última batalha perdida, no 
primeiro caso, e uma rendição após sitiamento, no segundo caso, 
desfecho final de uma guerra que durou séculos. (TOSTA, 1997, p. 
16, aspas e parênteses da autora). 
  

Após o contato do grupo do Tocantins, começaram as tentativas de se colocar 

em prática a unificação dos grupos Avá-Canoeiro, o que, como registram Teófilo da 

Silva (2005) e Rodrigues (2013), transformou-se em uma obsessão por parte de 

indigenistas, antropólogos e outras pessoas que trabalharam com os indígenas, em 

vistas de "salvá-los da extinção”, com foco na sua reprodução física.   

Como colocam os autores, o PACTO através de suas ações indigenistas, 

passou a pressionar para que os integrantes do grupo do Araguaia se casassem 

com os do grupo do Tocantins, e vice-versa, com parceiros previamente 

determinados e contra a vontade dos membros de ambos os grupos. Por meio de 

uma ideologia racista e através de uma “reprodução assistida”, reducionista e 

biologizante, desconsiderando sua dignidade como entes humanos.  

De acordo com Rodrigues (2019), depois da transferência compulsória do 

grupo do Araguaia para a aldeia Canoanã dos Javaé, a transferência do grupo para 

a TI no Tocantins passou a ser estimulada continuamente por mais de 20 anos pelo 

programa – o que fica evidenciado também no filme de Moreira (2006), apoiado pela 

Tractebel Energia S.A., e cuja elaboração contou com a participação de membros do 

IGPA também idealizadores do PACTO - através da suposição de que a 

continuidade de uma etnia ou sociedade, está baseada na “pureza” biológica ou 

cultural de seus membros, insistindo então no casamento forçado entre as pessoas 

dos dois grupos, chegando a proibir que os Avá-Canoeiro se casassem com 

pessoas da sua escolha pessoal (2019, p. 73, 74). 

Racismo institucional embasado no exercício do poder sobre a vida do outro e 

na dissolução de sua humanidade pela violência, como coloca Mbembe (2016 

[2003]), ao se referir às relações entre vida e morte, às políticas de crueldade e à 

formação do terror no regime do apartheid. 
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A característica mais original dessa formação de terror é a 
concatenação do biopoder, o estado de exceção e o estado de sítio. 
A raça é, mais uma vez, crucial para esse encadeamento. De fato é 
sobretudo nesses casos que a seleção de raças, a proibição de 
casamentos mistos, a esterilização forçada e até mesmo o 
extermínio dos povos vencidos foram inicialmente testados no mundo 
colonial. Aqui vemos a primeira síntese entre massacre e burocracia, 
essa encarnação da racionalidade ocidental. (MBEMBE, 2016 [2003], 
p. 132). 

 
Em uma tentativa frustrada no ano de 1988, dado que os grupos não 

reconheciam nenhum vínculo de parentesco entre si, e que seus antepassados 

haviam se separado a mais de um século, o grupo do Araguaia foi transferido para a 

TI Avá-Canoeiro do Tocantins. Os indígenas não se adaptaram pois além da 

resistência em ficar longe do seu território, houve na TI diversos desentendimentos 

entre os indígenas e entre estes e funcionários do programa, voltando para o 

Araguaia, após um episódio em que Tutawa teria iniciado a construção de uma 

canoa para deixar a área, caso eles não pudessem retornar à Ilha do Bananal, como 

registra Teófilo da Silva (2005).  

Tosta (1997) também registra a resistência do grupo do Araguaia a juntar-se 

ao outro grupo, e segundo Rodrigues (2019), Tutawa se recusou inabalavelmente 

por décadas às tentativas de transferência pelos profundos vínculos espirituais 

históricos, culturais e socioeconômicos que sua família mantém com a região da Ilha 

do Bananal. A autora registra ainda, que as tentativas de casamento entre membros 

dos dois grupos foram estimuladas até recentemente pelos operadores do convênio 

milionário, assinalando que este depende da continuidade do grupo do Tocantins 

para continuar existindo, e que em relação ao grupo do Araguaia, a tentativa de 

unificação como já colocado, foi a única iniciativa87 tomada pela FUNAI para com 

eles após o “contato” em 1973 (2019, p. 73, 74).  

 

2.4 - Descrições, prescrições e fronteiras étnicas  

 

Tosta (1997) ao retratar os quadros de violência, discriminação, precariedade 

e submissão em que os Avá- Canoeiro passaram a viver após o contato, assinala as 

 
87  Como será visto no capítulo 4, as ações de restituição dos direitos básicos dos Ãwa só foram 

iniciadas pelo órgão através de processos ou determinações do Poder Judiciário.  
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construções de fronteiras étnicas sobre eles através das discussões de “pureza 

étnica”, “salvação étnica/cultural” e dos termos utilizados para se referir a eles em 

documentos, trabalhos acadêmicos, meios de comunicação e pela sociedade 

nacional. Ela observa também as distinções feitas nas formas de caracterização 

utilizadas para descrever o grupo do Araguaia, como o “grupo aculturado”, ao 

mesmo tempo em que o grupo do Tocantins, é considerado como “o grupo 

verdadeiramente Avá-Canoeiro”, distinções estas colocadas inclusive pelo PACTO.  

Oliveira (1998) classifica as ações indigenistas após a criação do SPI, como 

um segundo movimento de territorialização dos indígenas no Nordeste, os 

“descendentes” ou os “índios misturados”, iniciado na década de 20, após o 

reconhecimento e transferência das terras do antigo aldeamento missionário de 

Ipanema para o controle do órgão pelo governo de Pernambuco. O que se deu, 

conforme os registros do autor, para que nelas passassem a habitar os 

“descendentes” dos Carijó, até que estes pudessem ser liberados da tutela.     

Movimento que ao contrário de concentrar povos de diferentes culturas em 

suas unidades de controle, como se deu nos aldeamentos missionários, buscou 

operar de forma antiassimilacionista, no sentido de criar “condições supostamente 

‘naturais’ e adequadas de afirmação de uma cultura diferenciadora, e instaurando a 

população tutelada como um objeto demarcado cultural e territorialmente” (1998, p. 

59).  

Conforme Rocha (2003), a postura positivista dos militares do SPI não foi 

capaz de garantir uma assistência completamente laica aos indígenas no Brasil, 

atuando por vezes em cooperação com missões religiosas e ao mesmo tempo em 

que a ideologia evolucionista que orientou suas ações, esteve voltada para a 

“incorporação” dos indígenas à sociedade nacional. Como pontua Oliveira (1998), as 

políticas adotadas nesse segundo processo de territorialização dos “índios 

misturados”, nunca se encaminharam para a eliminação da tutela, ou para a 

assimilação total. 

Quanto à demarcação cultural, conforme Tosta (1997), o PACTO também 

classificou o grupo do Araguaia como “incapaz de reproduzir sua cultura” como já 

mencionado, por causa de sua relação assimétrica na vivência com os Javaé e 

pelos filhos nascidos através das uniões com integrantes de outros povos, enquanto 
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se primava pela salvação da “pureza étnica” do grupo do Tocantins, o grupo que 

“não conseguiria reproduzir seu ‘modus vivendi” (TOSTA, 1997, p. 58) por falta 

membros para desempenhar os diversos papéis sociais. 

 Em relação à “reprodução da cultura”, ao controle, e às especulações 

referentes ao destino mais apropriado para as futuras uniões e casamentos dos 

jovens Avá-Canoeiro, colocadas pelo programa, pela sociedade nacional e 

veiculadas pela mídia à época, Tosta (1997) levanta duas questões primordiais:  

Caberia a pessoas estrangeiras determinar, em nome de um poder 
externo, a vida de seres humanos? De que maneira estas pessoas 
pretendem compreender e reensinar ao próprio grupo étnico aquilo 
que, segundo eles próprios, “pertence” apenas ao grupo étnico 
essencialmente? (TOSTA,1997, p. 77, aspas da autora). 

 
Termos estereotipados e distorcidos utilizados para descrevê-los, também 

foram trabalhados por Teófilo da Silva (2005), entre os quais alguns até figurando 

como “clichês” ou fantasias, reproduzidos de diversas formas e colocados sobre os 

indígenas, desde as notícias mais antigas até em documentos e trabalhos 

acadêmicos mais atuais, e que acabaram por dificultar o entendimento e a 

compreensão sobre as formas de vida dos Avá-Canoeiro. 

Desde os primeiros registros feitos sobre os indígenas a partir do século XVIII, 

foram utilizados termos como “ferozes”, “arredios”, ou “saqueadores”, (2005 p. 25-

26), como colocado no início deste capítulo, que segundo o autor foram utilizados 

em grande parte pela falta de compreensão a respeito dos indígenas e pelas 

polêmicas levantadas sobre eles. Pela hostilidade propagada desde os primeiros 

contatos entre sertanistas e colonos que invadiam seu território, e pelo olhar 

etnocêntrico do colonizador ao se colocar como legítimo dono da região.  

O sensacionalismo e as fantasias criadas sobre os indígenas na literatura, 

recorrentes também nos boatos espalhados pelos regionais e pela imprensa, e a 

dificuldade de se separar as lendas da realidade também foram colocados por 

outros autores, como Toral (1984/1985) e Martins (1978).  

Teófilo da Silva (2005) também se refere aos termos e descrições utilizadas 

em períodos mais recentes, das quais a reprodução entre regionais, meios de 

comunicação, relatórios e trabalhos acadêmicos, contribuiu diretamente para a 

desorganização social dos Avá-Canoeiro, e posteriormente para a submissão do 
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grupo do Tocantins ao regime tutelar. Entre eles termos como “puros” “recém-

contratados”, “isolados”, ou "últimos representantes dos povos originários do 

território goiano" “nômades”, alguns dos quais também trabalhados por Tosta 

(1997)88 e que segundo o autor, acabaram por caracterizá-los pelo que eles não são, 

desconsiderando as alterações e mudanças no seu comportamento influenciadas 

pelo contexto de dominação, entre outros fatores.  

Como já exposto no início deste texto, o autor assinala também a utilização 

do termo “povo invisível” como se a ocultação física a que os Avá-Canoeiro foram 

obrigados a recorrer nos tempos de fuga para sobreviver fosse uma de suas 

principais “características culturais”. Que como colocado, se observadas as inações 

da FUNAI frente aos indígenas buscando refúgio atualmente na Mata do Mamão, só 

se prestou ao desserviço de abrandar o genocídio imputado por fazendeiros 

regionais (que viam os “invisíveis”), e que juntamente com outros termos, como 

coloca o autor, acabou por contribuir para a negligenciação da observação da 

situação política dos indígenas.  

Invisibilidade como tática de sobrevivência a que não foram relegados e 

submetidos à força das armas apenas os Avá-Canoeiro, ou os povos indígenas 

brasileiros. E sim povos de diversas outras partes do planeta, como pode ser 

observado nas colocações de Ramos (2008), ao comparar o sofrimento dos Xetá na 

década de 60, com apoio no trabalho de Silva (1998), ao dos judeus fugindo da 

Gestapo89: 

Pela memória privilegiada de oito dos 12 sobreviventes conhecidos, 
instigados pelo envolvimento e pela curiosidade antropológicos, esse 
caso de extinção (palavra abstrata demais para evocar a devida 
inquietação que o fenômeno merece) vai-se traduzindo no avanço 
implacável de tratores, motosserras, pastos, fazendas, colonização 
em massa; na fome, na aflição com os raptos de suas crianças, com 
as mortes por envenenamento, por incineração propositada de 
comunidades inteiras, por doenças infecciosas; com as corridas 
quase diárias atrás de novos esconderijos na mata, numa réplica 
indígena do desespero dos judeus caçados pela Gestapo, que 
faziam a vida à noite na tentativa de se tornarem invisíveis; enfim, 
numa agonia que se arrastou por dez longos anos. (RAMOS, 2008, 
p. 96, parênteses da autora). 
 

 
88 Como os termos “Isolados”, “contatados”, “heróis resistentes”, ou “heróis sobreviventes de 

massacre”. 
89 Polícia secreta da Alemanha Nazista.  
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Para Teófilo da Silva (2005), descrições como estas e a eficácia de seu 

discurso através de termos antropológicos utilizados como jargão, acabaram por se 

tornar para o autor, um dos maiores obstáculos para a realização de uma etnografia 

dos Avá-Canoeiro, além de descaracterizá-los como sujeitos históricos e políticos, 

através de “fantasias indigenistas, costuradas antropologicamente”, colocadas sobre 

eles, “subtraindo o seu direito de se expressar” (2005, p. 38).  

Discursos e fantasias, que como coloca o autor, ao serem incorporadas 

oficialmente às práticas das instituições indigenistas, foram também extremamente 

eficazes para a dominação dos Avá-Canoeiro, consequentemente para o isolamento 

do grupo do Tocantins, e para o abandono do grupo do Araguaia. Que como pontua 

Ãwa (2021), foi esquecido pelo Estado tendo adormecidos seus direitos como se sua 

existência não passasse de lenda (2021, p. 113).  

 Situações que como visto, vêm sendo superadas pelos indígenas através da 

intensificação de suas lutas nos últimos anos, e assim como o grupo do Tocantins, 

os Ãwa vêm derrubando as fronteiras impostas e conquistando os seus direitos 

através de suas articulações e reivindicações.   
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Capítulo 3 - Necropolíticas, aparelhamento e barreiras em campo 

 

Este capítulo aborda as dificuldades e os empecilhos encontrados durante a 

realização deste trabalho, antes e durante o início de sua escrita, e também as 

políticas e ataques mais recentes desferidos contra os povos indígenas e seus 

direitos, muitos deles recapados pelo véu fraudulento dos benefícios e das 

compensações 

 Em tempos difíceis de aparelhamento e sucateamento do Estado e de suas 

instituições, em que estas são utilizadas mais do que nunca como se fossem 

privadas pelo patrimonialismo estatal, em favor de seus beneficiários, conforme 

exposto por Faoro (2001 [1958]), acirra-se também a utilização do aparato 

burocrático de forma avessa ao que ele propõe regulamentar. Para garantir, como 

colocam Nascimento e Martins (2017) em ensaio sobre Graeber (2015), que grande 

parte dos atores seja incapaz de realizar as tarefas em que se encontram 

envolvidos, em razão do poder arbitrário imposto pela burocratização institucional. 

 Em caminho paralelo aos ataques, descasos e restrições em relação às terras 

indígenas não homologadas, que se avolumaram recentemente, as dificuldades para 

a realização desta pesquisa tiveram início com o indeferimento de meu ingresso na 

Terra Indígena Avá-Canoeiro do Tocantins, colocado pelo Ofício n. 49, da 

Assessoria de Acompanhamento aos Estudos e Pesquisa - AAEP da FUNAI. O 

documento, emitido em fevereiro de 2020, alegou como justificativa a 

impossibilidade de emissão de autorização de ingresso pelo órgão em terra indígena 

ainda não homologada. Episódio que, se somado à tentativa de impedimento de 

viagem de servidores a terras não homologadas, como será visto mais adiante, soa 

como a "coincidência" de um prenúncio em relação à IN n. 9/2020, que estipula a 

regularização de imóveis privados sobre áreas indígenas não homologadas; 

publicada pela presidência do órgão dois meses depois. O ofício de indeferimento 

especifica: 

Em pesquisa no Sistema de Informações Indigenista (SII), da FUNAI, 
foi verificado que a área pretendida para a realização do trabalho 
encontra-se no processo de Declarada - Complementares de 
regularização fundiária, não cabendo oficialmente a permissão deste 
órgão para o ingresso pretendido em área de estudos/declarada. 
Ressalta-se aqui o reconhecimento da importância de tal pesquisa 
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para o grupo indígena Avá-Canoeiro e, sendo assim não há 
possibilidade de emitir autorização, no momento, para o ingresso em 
área não HOMOLOGADA/REGULARIZADA. Deste modo, esta 
Fundação não possui a prerrogativa institucional para autorizar o 
ingresso do pesquisador na área solicitada. (OFÍCIO N. 49, 
AAEP/FUNAI, 2020, p. 01, grifos e itálicos do original). 

 
 Com apoio na Convenção n. 169 Sobre os Povos Indígenas e Tribais, firmada 

na conferência geral da Organização Internacional do Trabalho - OIT em Genebra, 

no ano de 1989, aqui, os dispositivos que regulamentam o ingresso para pesquisas 

em terras indígenas, são a Instrução Normativa n. 001/PRES/1995 e a Portaria n. 

177/PRES/2006 da FUNAI. A convenção estabelece as diretrizes a serem adotadas 

internacionalmente para garantir os direitos humanos e sociais dos povos indígenas, 

o respeito à sua integridade conforme suas formas de vida, e para assegurar seus 

direitos e liberdades fundamentais, de igualdade e de oportunidade em relação aos 

demais membros das comunidades nacionais. 

Os artigos 6º e 7º da convenção, tratam das diretrizes a serem adotadas 

pelos governos, para que seja garantido o direito dos povos indígenas de serem 

consultados sobre a realização de atividades, medidas legislativas ou 

administrativas, que possam afetá-los diretamente, ou que sejam relacionadas a 

eles. Destacam a necessidade de que sejam criadas medidas para que os povos 

interessados, tenham garantido o direito de escolher suas próprias prioridades 

quanto ao processo de desenvolvimento, em relação à suas crenças, instituições e 

bem-estar, para que possam controlar ao máximo o seu próprio desenvolvimento e 

para que sejam viabilizadas as melhorias de suas condições de vida, de trabalho, de 

saúde e de educação. 

A Portaria n. 177/PRES/2006 faz valer a Convenção n. 169 da OIT ao 

assegurar e reconhecer o direito dos povos indígenas de assumir o controle de suas 

próprias instituições, formas de vida e de seu desenvolvimento econômico. Além do 

direito de participarem e de serem consultados sobre atividades que dizem respeito 

à suas práticas, valores, instituições e integridade, para que sejam garantidas as 

condições de igualdade, justiça e de oportunidades outorgadas pela legislação 

nacional aos demais membros da sociedade. A portaria regulamenta o direito autoral 

e o uso de sons e imagens dos povos indígenas e traz ainda no Parágrafo Único de 

seu Artigo 11º: 
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Compete à Coordenadoria-Geral de Estudos e Pesquisa analisar, 
junto à comunidade envolvida, os pedidos de autorização para 
pesquisa em terra indígena com parecer favorável do órgão nacional 
de pesquisa quanto ao mérito da pesquisa e demais requisitos da 
Instrução Normativa Fundação Nacional do Índio - FUNAI N.01, de 
29 de novembro de 1995, que regula o assunto. (PORTARIA N. 177, 
FUNAI, 2006, p. 05). 
 

 Já a referida Instrução Normativa, que estabelece as normas a serem 

seguidas por aqueles que pretendam ingressar em terras indígenas para a 

realização de pesquisa científica, e estipula em seu Artigo 5º, incisos I a VII, a 

documentação a ser anexada ao pedido de ingresso, regulamenta no artigo 7º: 

 A solicitação do ingresso em terra indígena por parte de 
pesquisadores nacionais ou estrangeiros será objeto de análise pela 
Coordenadoria-Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP, uma vez 
instruído o processo com o parecer favorável do CNPq quanto ao 
mérito da pesquisa proposta e após ouvidas as lideranças indígenas.  
Parágrafo Único - A consulta às lideranças indígenas será realizada 
pela FUNAI, com a presença e participação do pesquisador, podendo 
este em caso de resposta positiva permanecer na terra indígena com 
autorização provisória até a emissão de uma definitiva. (Instrução 
Normativa n. 1, FUNAI, 1995, p. 03, grifo do original). 
  

 O ofício de indeferimento menciona os artigos 6º e 7º da Convenção n. 169 e 

reivindica a legislação relativa ao ingresso em terras indígenas, mas não faz 

nenhuma referência em relação à realização de alguma consulta junto à comunidade 

pela FUNAI - conforme estipulado pelas normativas e segundo as orientações 

prestadas pelo órgão - ou à falta de documentação no protocolo do processo. E sem 

qualquer explicação plausível ou diálogo indefere o ingresso alegando como 

justificativa a não homologação da TI, mesmo antes do recebimento do parecer 

favorável de mérito de pesquisa, no caso enviado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ. E como já mencionado na 

introdução deste trabalho, sem a apresentação do projeto ou consulta aos 

indígenas, conforme me informado posteriormente por eles, atropelando a 

Convenção n. 169 Sobre os Povos Indígenas e Tribais da OIT, além dos próprios 

normativos internos do órgão.  

Assim como afirmado no pedido de revisão de indeferimento enviado para a 

AAEP/FUNAI, reitero aqui que foram seguidas todas as orientações colocadas pelo 

órgão - como a ordem de envio dos documentos e demais informações solicitadas - 

e pelas normativas, assim como foram enviados e anexados todos os documentos 
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requisitados e especificados, e também, que não existe dispositivo legal que 

justifique o indeferimento de ingresso por não homologação de terras indígenas. 

Sobretudo se levarmos em consideração o grande número de pesquisas realizadas 

na Terra Indígena Avá-Canoeiro desde os primeiros processos de sua demarcação 

e interdição em 1985, até os dias de hoje, ou de ontem. Muito menos se levadas em 

consideração a quantidade enorme de pesquisas realizadas nas inúmeras terras 

indígenas não homologadas do Brasil.  

Enquanto tentava encontrar meios para a resolução do impedimento de 

ingresso, entrei em contato com diversas pessoas e atores envolvidos com a 

questão dos Avá-Canoeiro, primeiramente com o indigenista e arquiteto Renato 

Sanchez, e posteriormente, entre outras, com a antropóloga Patrícia Rodrigues, o 

antropólogo Cristhian Teófilo da Silva e o procurador do MPF de Anápolis Dr. Wilson 

Rocha. Renato me deu um grande apoio em relação à situação, através de materiais 

sobre os Avá-Canoeiro e também enviando o projeto de pesquisa para os 

pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, que pudessem colaborar com a 

questão e com as dificuldades.  

Como pontuado, um dos envios foi feito para o então procurador do MPF da 

PRGO/Anápolis/Uruaçu, Dr. Wilson Rocha, que posteriormente trouxe diversas 

colaborações através de orientações, esclarecimento de dúvidas e com a indicação 

dos Inquéritos Civis e Procedimentos mais importantes abertos pelo MPF a serem 

utilizados neste trabalho, quando ele já não se encontrava mais à frente daquela 

procuradoria. 

O órgão vem atuando para viabilizar o fortalecimento da autonomia dos 

indígenas, e de forma gradativa, a autogestão de seu território assim como dos 

recursos que lhes são destinados, e consequentemente, também para a retirada do 

poder da FUNAI de controlar e impor a vida cotidiana do grupo do Tocantins. 

Em conversa com o procurador, ele afirmou que não compete judicialmente à 

FUNAI a palavra final sobre o ingresso em terras indígenas, desde que cumpridas as 

exigências legais, por mais que se tratem de povos ligados à Coordenação-Geral de 

Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC. Os quais em alguns casos, não 

chegam a ser consultados, em total desconsideração ao seu interesse ou não pelos 

projetos, como também foi o caso desta pesquisa.  
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Tal medida, além de não ser respaldada por qualquer dispositivo existente na 

legislação e de ser adotada através da ilegalidade, ainda abre prerrogativas para o 

impedimento de ingresso para a realização de pesquisas em todas as outras terras 

não homologadas do país. 

Apesar do histórico de controle exercido pelo órgão sobre o grupo do 

Tocantins, impedimento pela ilegalidade que condiz com as políticas adotadas pela 

atual gestão autoritária da FUNAI, que trabalha contra os povos indígenas e em prol 

dos interesses das corporações e da propriedade privada, em redes de poder que 

geram efeitos “que desafiam as fronteiras clássicas que distinguem Estado, 

sociedade e mercado” (CASTILHO, LIMA; TEIXEIRA, 2014, p. 22). 

A exemplo do que colocou Baines (1993) sobre as intenções do Projeto Calha 

Norte - PCN e a reformulação das políticas indigenistas na década de 80, que no 

caso dos Waimiri-Aatroari no norte do Amazonas, foram constantemente 

subordinadas aos interesses da Eletronorte e das mineradoras do Grupo 

Paranapanema. Um modelo militar-empresarial de ocupação de terras e de controle 

dos povos indígenas, também caracterizado pela proibição de acesso de 

pesquisadores nas Tis, e no qual, “os que trabalham com grupos indígenas desta 

região sem pertencerem aos quadros da FUNAI, são caracterizados como inimigos 

do país, pois praticam ações contrárias aos chamados ‘interesses nacionais’” 

(OLIVEIRA, 1990, p. 20, apud BAINES, 1993, p. 04).   

Além dos procedimentos iniciais a serem tomados para a solicitação de 

análise para a disponibilização dos inquéritos pelo MPF, foi me informado também 

pelo Dr. Wilson Rocha, sobre a possibilidade da interveniência do órgão em relação 

ao impedimento colocado, para viabilizar a realização da pesquisa em virtude das 

apurações.   

Também em meio às tentativas de resolução do problema, em conversa com 

pesquisadores que realizaram trabalhos junto aos Avá-Canoeiro, foi colocado que 

apesar de ser absurda a justificativa utilizada para o indeferimento, se levados em 

consideração a atual conjuntura do órgão indigenista e os acontecimentos e 

registros existentes sobre o controle exercido pela FUNAI, de tudo poderia ser 

esperado.   



 

124 

 

Em relação às possibilidades de interveniência do MPF e de disponibilização 

dos procedimentos em apuração, o novo procurador da PRGO/Anápolis, Dr. José 

Ricardo Teixeira, apesar de recém chegado à procuradoria regional em 2020, e com 

todos os documentos e procedimentos para levantar e estudar, aceitou examinar a 

questão. Após um período foi disponibilizado o acesso aos inquéritos e 

procedimentos em aberto, e pelo então alastramento da pandemia de Covid-19, foi 

postergada a possibilidade de interveniência do MPF para a viabilização do ingresso 

na terra indígena.     

Outra possibilidade de destravar o impedimento, havia sido levantada pelo 

convite que recebi do antropólogo Cristhian Teófilo da Silva, para integrar um grupo 

de apoio direto aos Avá-Canoeiro do Tocantins. Este seria composto por um 

linguista, uma advogada e três pessoas da área da antropologia, porém com o 

tempo, essa possibilidade veio se tornar obsoleta, assim como a de ingressar na TI, 

pelo estabelecimento da pandemia no país.     

 Como a reversão da justificativa de impedimento, por um motivo plausível a 

ser colocado pela FUNAI, era também fundamental para que pudesse submeter o 

projeto de pesquisa e a documentação ao Comitê de Ética em pesquisa 

CEP/CONEP/UFG, e dar continuidade na regularização dos processos para a 

realização da pesquisa, também foram tentados mais dois recursos para a reversão 

da medida à época. Um foi o envio do pedido de revisão de indeferimento de 

ingresso para a AAEP, em abril de 2020, e o outro foi a entrada com reclamação na 

CGU, no início de maio, que remeteu à FUNAI. Só então foi conferida a reversão da 

justificativa de indeferimento, pelo Despacho n. 2163134 da FUNAI do dia 18 de 

maio de 202090, já em meio à pandemia de Covid-19, que ao contrário de ter sido 

contida em algum momento, veio se alastrando descontroladamente e cada vez 

mais até meados de 2021:   

Em atenção ao Despacho OUVIDORIA (2156173), e considerando 
as razões trazidas tanto pelo Despacho AAEP (2144603) quanto pela 
Nota Jurídica n. 00028/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU 
(2153127), a qual aprovada pelo Despacho n. 
00508/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2153132), 
entendemos como cabível a manutenção do indeferimento da 
solicitação de autorização de entrada na Terra indígena Avá 
Canoeiro do Rio Tocantins, no atual momento, em atenção à Portaria 

 
90 Ver anexo B.  
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n. 419/PRES, de 17 de março de 2020, que estabelece medidas 
temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo 
coronavírus (COVID-19), e impossibilita o ingresso de terceiros nas 
terras indígenas para realizar pesquisa. (DESPACHO N. 2163134, 
FUNAI, 2020, p. 01, parênteses do original). 

 
O indeferimento pelas vias ilegais demonstra um grau de aparelhamento e 

autoridade do órgão, que difere em partes do colocado pelo antropólogo Stephen G. 

Baines, em relação à proibição de sua pesquisa entre os Waimiri-Atroari em 1989 

(BAINES, 1993, p. 18). Que no caso, se deu pela cooptação de jovens indígenas 

que haviam sido promovidos a capitães91 pela FUNAI, que respondiam e assinavam 

documentos por todos os Waimiri-Atroari sem que estes pudessem se manifestar, e 

também por meio de uma campanha de informações falsas divulgadas por alguns 

funcionários entre os indígenas. Formas diferentes de se executar o “plano de 

eliminar a presença de pessoas que não estão subordinadas à administração 

governamental ou às empresas que atuam na área” (BAINES, 1993, p. 12), mas que 

comparadas nos remetem hoje diretamente para o modelo militar-empresarial de 

ocupação e controle dos territórios indígenas da década de 80. 

Outro exemplo, que demonstra diferentes aspectos desse histórico de 

controle sobre o grupo do Tocantins, se deu com o impedimento de ingresso da 

linguista Mônica Borges, a partir de 2004, para dar continuidade ao trabalho de 

campo de sua pesquisa de doutorado (BORGES, 2006) na TI.  

As passagens citadas pela autora, contidas no documento de autorização de 

ingresso emitido pelo chefe do posto indígena no ano anterior, já explicitam a 

desconsideração quanto ao interesse ou não dos indígenas pela proposta, ou até 

uma possível incapacidade de avaliação por parte deles, alegando que dada a 

situação e a realidade, “atípicas do grupo”, “qualquer consulta a respeito do assunto 

resultaria apenas em um posicionamento hipotético da parte deles” (2006, p. 07). E 

“apesar” dessa “realidade atípica”, e sem a consulta (pelo menos conforme as 

colocações do próprio chefe de posto nas passagens), defere o ingresso da 

pesquisadora alegando “não ter nada contra” o seu projeto: “Entretanto, de nossa 

parte, não temos nenhuma objeção a fazer e acreditamos que a proposta venha a 

 
91 Conforme o autor, o cargo de “capitão” foi institucionalizado pelas frentes de contato aos Waimiri-

Atroari da FUNAI, que recrutavam jovens para atuar a serviço da administração indigenista e 
transmitir ordens aos demais indígenas em troca de privilégios.   
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somar (sic.) com os trabalhos desenvolvidos pelo PIN, visando proteger a citada 

etnia” (2006, p. 07, observação e parênteses da autora).     

Já no documento de indeferimento emitido pelo chefe do posto em 2004, 

alegando transtornos ocorridos durante a permanência da pesquisadora na TI no 

ano anterior, e depois de parecer ter mudado de opinião quanto à possibilidade de 

consultar os indígenas sobre a pesquisa, conforme as passagens citadas pela 

autora, ele argumenta: 

“(...) a família indígena de Serra da Mesa não demonstrou nenhum 
interesse pela questão – apesar de nossos esclarecimentos – e 
posicionou-se desfavorável à (sic.) qualquer tipo de visita prolongada 
entre eles, devido à (sic.) transtornos ocorridos em outras ocasiões e 
com o mesmo pretexto”. (BORGES, 2006, p. 06, observações e 
parênteses da autora).  
 

No documento, o chefe de posto ainda sugere à autora que fosse realizar sua 

pesquisa entre o grupo do Araguaia (o trabalho já abrangia os dois grupos à época), 

por ser composto por um número maior de integrantes, “mais acessíveis e de maior 

compreensão com a causa proposta”, além de ser uma forma de “prestigiar” os Ãwa, 

que por várias vezes haviam se demonstrado “ressentidos”, por serem “sempre 

relegados a segundo plano em relação à comunidade de Minaçu” (BORGES, 2006, 

p. 07).     

Indiferentemente dos desdobramentos que possam ter ocorrido, e levado à 

desentendimentos no trabalho de campo da autora, tentar prescrever o escopo de 

sua pesquisa depois de uma mudança de perspectiva quanto à consulta aos 

indígenas, argumentando que estes foram desfavoráveis ao ingresso por causa de 

transtornos ocorridos em outras ocasiões, “com o mesmo pretexto”, soa no mínimo 

bastante estranho. Até porque tensões no contexto do controle exercido pela FUNAI 

sobre os Avá-Canoeiro e seu território, situações de “pesquisa vigiada” pela 

constante presença de funcionários - como também alegou ter vivenciado em seu 

trabalho de campo Mônica Borges (2006), através do termo cunhado por Stephen 

Baines em seus trabalhos entre os Waimiri-Atroari - são relatadas por outros 

pesquisadores não ligados à Furnas ou à FUNAI. Não sendo o registro de Borges 

(2006), o único que remete à “transtornos” ocorridos em outras ocasiões, como 

expõem os registros de Teófilo da Silva (2005) em passagem citada pela autora, na 

qual ele se refere sobre o risco sempre presente de não poder mais retornar à TI 
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Avá-Canoeiro “em função de uma postura crítica frente às atividades tutelares que 

podem vir a contrariar os senhores da situação, nomeadamente: os tutores” 

(TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 295).                                                     

Mesmo que houvesse a possibilidade de se afirmar aqui que os Avá-Canoeiro 

não foram, ou foram consultados, no caso de Mônica Borges, ou se houve ou não 

alguma campanha de informações falsas realizada entre os indígenas, como no 

caso de Stephen Baines, a ação sem a consulta aos indígenas sobre os projetos ou 

a campanha de fake news, como está em voga dizer atualmente, são dois casos 

complicados de se comparar. Já que os dois se dão por meio da negligência e da 

falsidade. 

Já no caso desta pesquisa, o meu “pretexto” - pelo motivo alegado, sem 

consulta aos indígenas e no clima dos ataques às Tis não homologadas - foi 

indeferido à revelia da lei logo no contexto local de Brasília, sem qualquer 

esclarecimento, e sem qualquer parecer que se referisse às unidades mais próximas 

dos indígenas, sobretudo da CTL de Minaçu. Muito menos dos Avá-Canoeiro. 

Situação semelhante parece se dar também no sentido oposto, como será visto no 

próximo capítulo em relação às demandas dos indígenas, que conforme indicam os 

depoimentos e registros, mesmo que sejam enviadas pela atual coordenação da 

CTL, acabam por ser “engavetadas” pela CRATO ou pela central de Brasília.     

Após o recebimento do despacho n. 2163134 da FUNAI, começaram os 

envios dos projetos de pesquisa, da documentação e dos atendimentos de 

pendências ao Comitê de Ética em pesquisa - CEP da UFG via Plataforma Brasil92, 

em um período no qual o terror da possibilidade de a epidemia perdurar por mais 

três ou quatro meses, assolava o imaginário geral da população brasileira, incluindo-

se aí logicamente o meu.  

Conforme a realidade da situação veio se revelando, foi se mostrando a 

impossibilidade total da continência da pandemia e da realização de um trabalho de 

campo com os Avá-Canoeiro. Depois de diferentes mudanças nas propostas de 

pesquisa, em seus cronogramas, e do envio de várias cartas para o atendimento de 

pendências ao CEP, a aprovada foi a que teve modificados o título e o tema do 

 
92 Plataforma na internet pela qual são submetidos os projetos de pesquisa e anexados os 

documentos e informações exigidas para a avaliação do CEP.  
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projeto, a desistência de um levantamento de dados na CTL de Minaçu, e explicitada 

a condição de que caso viessem a ser disponibilizadas as gravações referentes à 

música do grupo do Tocantins, contidas no acervo do IGPA/PUC, por meio das 

mídias digitais, estas seriam utilizadas.  

Quanto a essas gravações93, as primeiras dificuldades para a sua 

disponibilização tiveram início ainda à época da realização de meu trabalho de 

conclusão de curso de graduação em música. Após alguns telefonemas, fiz uma 

visita ao instituto, na qual recebi da recepção um “não sei se pode pesquisar aqui”, e 

um “sobre a música a Maria Augusta (Calado 2006 [1998/1999]) já fez”. 

Após algumas orientações foi enviado em outubro de 2016, o primeiro e-mail 

de solicitação para consulta ao instituto, em resposta ao qual foi afirmado que a PUC 

Goiás/IGPA estava elaborando a sua Política de Acesso aos Acervos, que naquele 

momento as coleções audiovisuais encontravam-se em processo de digitalização e 

que somente após a conclusão deste, é que seriam avaliadas as possibilidades de 

atendimento às solicitações.  

Em março de 2017, depois de nova tentativa, foi solicitado pelo instituto o 

envio do projeto de pesquisa para avaliação e apreciação por meio de processo 

administrativo, para que pudesse ser realizada a pesquisa no material visando a sua 

liberação para a utilização. O projeto foi enviado e a resposta, já no início do mês 

seguinte, foi a de que havia no acervo “algumas gravações” feitas com os Avá-

Canoeiro, mas que naquele momento não era possível afirmar de quem seria a sua 

autoria, e que para responder melhor sobre o conteúdo das gravações, seria 

necessária uma pesquisa “nas fitas”. Porém que, devido a outras atividades 

urgentes, não seria possível esta ser realizada até o final de maio, mas que “talvez”, 

uma outra pessoa integrante do instituto, poderia “se lembrar destas gravações”, 

sugerindo que eu entrasse em contato com ela. 

A partir daí o “processo administrativo” começou a se tornar cada vez mais 

informal e a ser demonstrada uma desconsideração à minha solicitação e à 

pesquisa, já que o que foi colocado pelas palavras, em nada se cumpriu. 

 
93 Apesar de a música ter deixado de fazer parte do tema deste trabalho no decorrer de sua 

elaboração, a descrição das tentativas de acesso ao acervo sonoro do IGPA está diretamente ligada 
ao tema central deste, já que o instituto foi um dos atores que exerceu influência direta nas ações 
voltadas aos indígenas. Os nomes foram omitidos aqui por se tratarem de conversas contidas em 
documentos privados.   
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Ao entrar em contato com a pessoa sugerida foi me afirmado que o acervo do 

IGPA possuía com certeza as fitas gravadas, que haveria uma reunião do instituto 

no dia seguinte, onde uma terceira pessoa seria consultada sobre as fitas e que ela 

me daria o retorno por e-mail. Não retornou e também não houve nenhuma resposta 

do instituto em relação à pesquisa “nas fitas” que seria realizada até o fim de maio. 

 Em outra tentativa de contato com o instituto em julho de 2017, para saber se 

as gravações já haviam sido localizadas no acervo, foi me respondido que o IGPA 

estava voltando de férias coletivas naquela semana e que não havia nenhuma 

novidade para me repassar. Foi então me sugerido que continuasse tentando 

contato com a pessoa que poderia se “lembrar destas gravações”. Já havia tentado 

o contato também por e-mail com esta, no dia do envio do e-mail ao instituto, mas 

este também acabou por não ser respondido. Tentei outra vez esse contato por e-

mail em outubro de 2017, mas não houve resposta.  

Entre outras tentativas de contato ao instituto por telefone mal sucedidas, em 

maio de 2018 tentei novamente por e-mail obter alguma notícia sobre a localização 

do material, com a pessoa sugerida, esta foi respondida. Foi me perguntado se eu 

trabalhava com música, se eu tinha interesse nas gravações relativas aos Avá-

Canoeiro, solicitado que eu “explicasse melhor” o que desejava e afirmado 

novamente que todas as gravações estavam no acervo. Foi me solicitado então que 

fizesse um telefonema caso quisesse entrar em contato. Reenviei outro e-mail 

detalhando tudo novamente desde o começo e dizendo que ligaria no dia seguinte, 

no período sugerido.  

 A conversa ocorreu sob a amistosidade e a educação, foi colocada mais uma 

vez a possibilidade da localização e do retorno, que não aconteceu até a defesa do 

trabalho de conclusão de curso, realizada em julho de 2018.        

No início de 2020, entrei em contato com a secretaria do instituto por telefone, 

me foi informado que este estava passando por reformas internas e que não haveria 

novamente disponibilidade de acesso para a consulta ao acervo naquele período.   

Em dezembro do mesmo ano, por indicação que havia recebido de uma 

amiga, entrei em contato com um dos pesquisadores da equipe do IGPA. Ele me 

disse que havia chegado ao instituto um novo coordenador de audiovisual e que a 

melhor maneira para tentar acessar o material, seria enviando uma carta oficial ao 
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coordenador e à direção deste, especificando que seria para a realização de minha 

pesquisa. Indicou que melhor ainda seria, se eu pudesse protocolar a carta no IGPA 

ficando com uma cópia assinada por quem viesse a receber, e depois, “é cobrar”.  

Pensei em enviar as cartas mas raciocinando melhor sobre a dificuldade que 

seria, mesmo que pessoalmente (já que estávamos em um ponto crítico de uma 

pandemia e me encontrava a 460 Km de Goiânia), recolher a assinatura de quem 

fosse me receber, pensando sobre os calos que já tinha, proporcionados pelo tempo 

de experiência com as tentativas e de que há tempos, tinha “em aberto” um 

“processo administrativo”, não iria cair no erro de me colocar como uma pessoa 

disposta a começar tudo de novo, jogando todo o processo e tratativas ao vento. O 

problema parece não ter sido o processo, as exigências deste já haviam sido 

cumpridas e reivindicadas diversas vezes, o que faltou foi uma resposta ou o 

cumprimento do que foi colocado por parte do IGPA.  

Em fevereiro de 2021, estive realizando ligações, mas nenhum dos contatos 

disponíveis chegaram a iniciar uma chamada. Em novo contato com o pesquisador 

da equipe, fui informado que o instituto vinha passando novamente por 

reformulações e a secretaria encontrava-se fechada. Ele me passou o e-mail do 

novo coordenador de audiovisual, informou que haveria uma reunião do instituto na 

mesma semana, e me orientou a enviar um e-mail mencionando o “processo 

administrativo” de 2017 e todo o histórico das tentativas, para que este colocasse o 

assunto em pauta na reunião. Enviei o e-mail com todas as recomendações e 

formalidades. Nunca fui respondido.           

A situação e os acontecimentos descritos acima, tentando evitar as 

precipitações, trazem dificuldades diversas para a elaboração de hipóteses que 

venham a elucidar os motivos ou os fatores que justificariam tamanhas 

complicações, para a não concretização da disponibilização do material.  Algumas 

possibilidades podem ser colocadas para que por exclusão, possam ser levantadas 

algumas hipóteses.  

Como proposição, uma primeira ideia que pode vir à cabeça - após o 

cumprimento dos protocolos exigidos e das afirmações de que foi feita uma pesquisa 

no acervo e de que as gravações estavam lá, mas faltava a apuração para averiguar 

o conteúdo e de quem teria sido a sua autoria - é a de uma possível relutância para 
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a disponibilização provinda do fato de que o material pode ter sido extraviado, ou ter 

sido danificado ao extremo. O que não pode ser afirmado, já que o fato não pôde ser 

constatado sem o acesso ao material.  

Outra possibilidade poderia remeter à uma inexorável falta de tempo 

acompanhada de diversas circunstâncias coincidentes, que culminariam no 

impedimento de checagem do material e na consequente impossibilidade de 

disponibilização. Esta por outro lado, poderia estar relacionada a um esquecimento 

ocasionado por uma falta de preocupação e por um descaso em relação às 

pesquisas relacionadas aos indígenas, ou ao próprio acervo referente a eles, o que 

justificaria também de certo modo, um possível extravio.     

Numa quarta possibilidade, pode ser considerado também o fato de que as 

políticas, os programas de compensação e consequentemente o controle exercido 

sobre o grupo do Tocantins, vieram sendo elaborados ou influenciados não só por 

integrantes da FUNAI e de Furnas, mas também por integrantes de instituições 

externas, entre elas por membros da Universidade Católica, também integrantes do 

IGPA, ou parceiros deste. O qual, conforme os registros, exerceu grande influência 

na condução dessas políticas, sobretudo aquelas do PACTO, como já colocado.  

 Membros do instituto também produziram ou participaram da elaboração de 

diversos artigos e pesquisas, da realização de documentários e de projetos de 

extensão ligados aos indígenas, alguns por muito tempo defensores da transferência 

do grupo do Araguaia para a TI do Tocantins, como já mencionado em relação ao 

filme de Moreira (2006). Outro exemplo das obras, que também será abordado no 

capítulo 4 deste trabalho, é o artigo de Calado (2006 [1998/1999]), que traz algumas 

transcrições e descrições de um canto e de alguns instrumentos musicais, 

realizadas através das referidas gravações contidas no acervo do IGPA, e a pedido 

deste (2006 [1998/1999], p. 97). Estas últimas foram realizadas em 1983 e são de 

autoria do antropólogo Mário Arruda da Costa, que esteve vinculado por muitos anos 

ao instituto.  

Como colocado anteriormente através dos registros de Teófilo da Silva (2005 

p. 75), Mário Arruda foi quem ocupou o lugar de André Toral em 1985 - o 

antropólogo que participou do processo de delimitação e demarcação da TI Avá-

Canoeiro (TOSTA, 1997, p. 17) e o primeiro a levantar as questões relativas às 
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dificuldades e à “miopia” da FUNAI, para localizar os “invisíveis” (TEÓFILO DA 

SILVA, 2005, p 80) - quando esse foi afastado inadvertidamente em 1984.    

Um exemplo da participação e da influência exercida pelo instituto sobre as 

políticas e as ações destinadas aos Avá-Canoeiro, pode ser extraído das descrições 

feitas por Teófilo da Silva (2005, p. 295 a 326), sobre a sua participação nas 

reuniões referentes aos trabalhos de revisão do Programa Avá-Canoeiro do 

Tocantins - PACTO, em 2003. Segundo o autor, essas visavam a renegociação e 

renovação do Convênio n. 10.323 entre FUNAI e Furnas, e também viabilizar as 

compensações decorrentes do empreendimento da UHE Serra da Mesa.  

Na ocasião ele descreve o descrédito com que foram recebidas pelos 

participantes, as suas intervenções e sugestões em favor do desenvolvimento de 

ações que viabilizassem a tomada de ciência por parte dos indígenas, e a sua 

aceitação enquanto interlocutores naquelas deliberações. De que fosse reconhecido 

o potencial de mobilização política dos Avá-Canoeiro e de sua determinação em 

relação à suas demandas, e entre outras, de que eles pudessem estar participando 

das discussões que são determinantes para seu próprio destino, ao invés de 

estarem sendo sempre excluídos das conversas, mesmo quando em sua presença. 

Participação que conforme o autor, era tomada até como absurda por parte de 

alguns elaboradores do programa (2005, p. 299).  

Em seus relatos sobre os acontecimentos, ele registra ainda que nenhuma 

consulta, apresentação ou explicação sobre a documentação referente à pauta das 

reuniões, chegou a ser feita aos Avá-Canoeiro, e que algumas reuniões, uma delas 

para ajustar a versão final do programa e tentar solucionar tecnicamente o cálculo 

dos custos dos subprogramas deste, foram realizadas no IGPA. Conforme os 

registros do autor, este teria sido um lugar melhor para a condução das reuniões do 

que na antiga Administração Regional da FUNAI em Goiânia, onde segundo seus 

interlocutores, operavam à época alguns integrantes de uma “banda podre da 

FUNAI” (2005, p, 318). 

O que desejei assinalar aqui é a ligação e a influência exercida pelo instituto 

sobre as políticas e as ações destinadas aos indígenas, independentemente de 

qualquer circunstância ou necessidade que faça viabilizar melhor uma reunião em 
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um lugar ou em outro. Em relação à sua participação nas reuniões, o autor 

descreve:  

Elas me fizeram perceber quanto os Avá-canoeiros são mantidos 
distantes e alheios dos processos e decisões com relação ao seu 
próprio futuro. Nesta posição, vem cabendo a eles se conformar, 
adaptar e mediar uma realidade prescrita para eles e neste ambiente 
circunscrito e controlado recriar a si mesmos para sobreviver à tutela. 
Trata-se de uma camisa-de-força política adequada a um regime 
tutelar de proporções totais que constrange seus projetos individuais, 
seu campo de possibilidades e seus anseios por uma vida social 
mais plena. (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 296).  

 
Quanto às hipóteses relativas à não concretização da disponibilização do 

material, indiferentemente se pelo seu extravio ou pela monopolização do acervo, 

motivada seja pelo que for, já que se trata de um instituto privado, instituições de 

pesquisa que primam pela ética e pelo desenvolvimento do conhecimento nos 

setores que atuam, deveriam trabalhar de forma colaborativa visando fomentar a 

pesquisa científica e não colocar impedimentos, ou agir na tentativa de monopolizar 

ações ou conhecimentos produzidos. De qualquer forma, apesar de estas serem 

apenas hipóteses para uma justificativa, os protocolos do “processo administrativo” 

não vieram a ser cumpridos por parte do instituto. E mesmo se tratando de uma 

instituição de pesquisa, também nesse caso: 

Todos, ou quase todos, que fazem pesquisa em instituições 
prestigiosas deparam-se com dificuldades objetivas de acesso: 
portas fechadas, interpelação de seguranças, espaços restritos, 
normas estritas sobre quando, onde e como circular nestes espaços, 
e com quem se está autorizado a conversar e por quanto tempo. 
(TEIXEIRA, 2014, p. 34). 

Os entraves descritos acima e também aqueles referentes ao indeferimento 

de ingresso na TI, após o cumprimento das exigências colocadas pela FUNAI, 

expostos anteriormente, remetem também aos fatores assinalados por Nascimento e 

Martins (2017) sobre a obra de Graeber (2015), em relação à crítica da burocracia e 

a multiplicação burocrática no plano social global. 

 Segundo os apontamentos de Graeber, chegamos atualmente a um ponto de 

burocratização “total” das atividades humanas, o que tem gerado uma falta de 

interesse teórico pelo tema, principalmente pelo aumento do tempo de envolvimento 

cotidiano das pessoas com atividades burocráticas, e pela extensão destas para 

todas as esferas da vida social. 
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Conforme os autores, a crítica da burocracia tem sido pautada atualmente 

pelos setores da direita, visando a privatização dos serviços públicos, ao mesmo 

tempo em que estes tentam ocultar essa multiplicação burocrática, que se dá 

também através de corporações transnacionais como o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional - FMI, e que acaba tendo a violência como fundamento 

último de expansão.        

Por não ser dialógica, a violência (ou o medo da possibilidade real de que 

esta venha a ser acionada a qualquer momento) seria a ferramenta que garantiria o 

cumprimento das atividades burocráticas por parte das sociedades e também, que 

decisões arbitrárias sejam tomadas, sem que ocorra o debate para relações sociais 

mais igualitárias. Já que a violência na burocracia, não permite interpretações:   

A burocracia, tanto corporativa como pública, está organizada para 
garantir que uma parte importante dos atores seja incapaz de realizar 
as tarefas nas quais se encontram envolvidos. É, por definição, uma 
forma utópica de organização social que fixa exigências impossíveis 
de serem realizadas pelos indivíduos. Diferentemente dos dramas 
sociais, redes de parentesco, formas poéticas, entre outros, nas 
quais se pode enveredar ilimitadamente por complexas tramas de 
sentido e de significação, a burocracia está desenhada para ser 
simples e autossuficiente. Não há nada a ser interpretado nela. 
Tende a se instalar ali onde ocorre a violência, entendida como 
ameaça de dano físico, pois nada mais faz do que gerir situações 
violentas. (NASCIMENTO; MARTINS, 2017, p. 244). 
 

Nesse sentido, ao contrário de querer questionar as normativas e protocolos 

colocados pelas instituições mencionadas, o que se faz importante assinalar aqui, é 

a apropriação dos aparatos burocráticos por estas - que no caso da FUNAI teriam 

sido estabelecidos para respeitar a qualidade de vida, a saúde, a autonomia e os 

direitos dos povos indígenas; e no caso do IGPA, possivelmente para garantir os 

cuidados necessários para a conservação do acervo - para impor o impedimento de 

realização das pesquisas.  

É importante ressaltar também, que em ambos os casos, e ao contrário do 

que foi exposto na citação anterior, as exigências e protocolos foram cumpridos e a 

impossibilidade de realização se deu pelo descumprimento destes por parte das 

próprias instituições. Fator crucial, e que nesse caso, dialoga diretamente com as 

colocações assinaladas por Nascimento e Martins (2017), em relação às 

comparações feitas por Graeber (2015), entre os super-heróis do cinema, que 
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acabam por agir à revelia da lei, em nome dela, e o poder arbitrário e totalitário 

exercido pela burocratização institucional: 

Os super-heróis são caracterizados nas tramas como pessoas 
normais, decentes, superpoderosas, que vivem em um mundo no 
qual o fascismo é a única alternativa política viável. Eles lutam contra 
criminosos em nome da lei e, inclusive, operam muito além do marco 
legal. A análise das tramas de super-heróis sugere que todo poder 
capaz de criar um sistema de leis não pode, ele mesmo, estar 
submetido a ela. (NASCIMENTO; MARTINS, 2017, p. 245-246).   
             

Não se trata aqui de uma crítica ao Estado burocrático em si, mas a um 

Estado que nunca fez questão de se desfiliar ao patrimonialismo - e conforme Faoro 

(2001 [1958]), configurou-se quando muito, por um patrimonialismo de caráter 

burocrático, de conduta privatista, na defesa de interesses privados – e que no caso 

da FUNAI, se apropria do aparato burocrático implementado para garantir 

legislativamente os direitos dos povos indígenas (mas passa por cima deste sempre 

que necessário), para atuar diretamente contra esses direitos. 

Num estágio inicial, o domínio patrimonial, desta forma constituído 
pelo estamento, apropria as oportunidades econômicas de desfrute 
dos bens, das concessões, dos cargos, numa confusão entre o setor 
público e o privado, que, com o aperfeiçoamento da estrutura, se 
extrema em competências fixas, com divisão de poderes, separando-
se o setor fiscal do setor pessoal. O caminho burocrático do 
estamento, em passos entremeados de compromissos e transações, 
não desfigura a realidade fundamental, impenetrável às mudanças. O 
patrimonialismo pessoal se converte em patrimonialismo estatal, que 
adota o mercantilismo como a técnica de operação da economia. 
(FAORO, 2001 [1958], p. 868).  

 
Assim, considerando-se os fatores históricos de controle da FUNAI sobre os 

Avá-Canoeiro e sobretudo o sucateamento, o aparelhamento e as medidas adotadas 

pelo governo e pelo órgão recentemente, em razão de seus beneficiários, nada que 

não fosse por se esperar de uma “FUNAI dos ruralistas”, como se lê e se escuta por 

aí ultimamente. 

Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político - 
uma camada social, comunitária embora nem sempre articulada, 
amorfa muitas vezes - impera, rege e governa, em nome próprio, 
num círculo impermeável de comando. Esta camada muda e se 
renova, mas não representa a nação, senão que, forçada pela lei do 
tempo, substitui moços por velhos, aptos por inaptos, num processo 
que cunha e nobilita os recém-vindos, imprimindo-lhes os seus 
valores. (FAORO, 2001 [1958], p. 869). 

 



 

136 

 

Com base nas questões aqui apresentadas, fica claro quanto às instituições 

referidas, tanto no caso do aparato burocrático corporativo, quanto no do público, 

como assinalam Nascimento e Martins (2017), que a burocracia foi utilizada com a 

intenção de garantir a impossibilidade da realização dos trabalhos de pesquisa, e 

não sendo suficiente para tanto, teve que ser atropelada pelas próprias instituições. 

Através da ilegalidade por parte da FUNAI, e através do descumprimento pela 

omissão por parte do IGPA, já que este é o dono do acervo, dos protocolos e dos 

“processos administrativos”, institucionais ou colocados à revelia.   

 

3.1 - Ataques aos povos indígenas e seus beneficiários 

 

Antes de passar aos acontecimentos mais recentes e de discorrer e tentar 

esmiuçar quem foram e estão sendo os maiores compensados pela “proteção” e 

pelas compensações “oferecidas” aos Avá-Canoeiro no próximo capítulo, faz-se 

imprescindível aqui trazer um pequeno panorama das políticas indigenistas e dos 

ataques desferidos contra os povos indígenas que vieram e vêm ocorrendo 

recentemente.  Mais especificamente àqueles efetuados após a ascensão de um 

governo declaradamente a favor do golpe e da ditadura militar ao poder, e que optou 

por adotar medidas e estratégias94 que vieram a desencadear um genocídio corrente 

em meio à população do país durante a pandemia de Covid-19. Governo que como 

coloca o antropólogo Fábio Zuker, através de seus “rituais de adoecimento” (2020a, 

Online), encontrou no vírus “um comparsa de tortura destrutivo e relativamente 

anônimo - como deve ser um bom auxiliar que infringe dor no corpo alheio” (ZUKER, 

2020b, Online).  

Encontrando na doença uma das formas contemporâneas de subjugar a vida 

ao poder da morte, uma necropolítica, como define Mbembe (2016 [2003]), ao situar 

a concepção de soberania que tem como eixo central “a instrumentalização 

generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e 

populações” (2016 [2003], p. 125), e não a luta pela autonomia. A Soberania como 

poder de definir quem importa e quem não importa, tendo como ápice a capacidade 

de ditar sobre a vida e a morte.  

 
94 Ver Asano, Ventura, Aith, Reis e Ribeiro (2021). 
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[...] a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no 
poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve 
morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da 
soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar a soberania é 
exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a 
implantação e manifestação de poder. (MBEMBE, 2016 [2003], p. 
123). 
 

Posição literalmente ocupada por um governo que deliberou o genocídio da 

população e sobretudo dos povos indígenas, por meio de estratégias e políticas de 

devastação e ataques à sua integridade, à sua vida e aos seus territórios.       

Em relação aos povos indígenas, um dos principais ataques de grande 

relevância foi a assinatura e o encaminhamento pelo presidente da república em 

fevereiro de 2020, do projeto de lei 191/2020 para votação do congresso nacional. O 

projeto prevê a regulamentação da mineração, extração de hidrocarbonetos como 

ouro e gás natural, e da geração de energia elétrica em terras indígenas através dos 

recursos hídricos. Ação que foi pauta e permeou a campanha eleitoral do atual 

governo, juntamente com a revisão das demarcações das TIs. O PL restringe o 

poder de decisão sobre a realização de estudos e sobre a exploração dos recursos 

ao Congresso Nacional, retirando o direito de veto dos indígenas ou de recusarem 

que os empreendimentos sejam executados, estipulando apenas que estes sejam 

consultados sobre a sua opinião em relação ao seu interesse “em realizar a 

garimpagem diretamente”, ou “em parceria” com as empresas.  

Como forma de “participação nos resultados” dos projetos, conforme o 

documento, é reservado aos povos indígenas o direito de receber entre 0,5% e 1% 

do valor da produção de petróleo ou gás natural, 0,7% do valor da energia elétrica 

produzida e 50% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. 

Os quais serão ainda recebidos por conselhos criados pela iniciativa privada, 

integrados pelos indígenas e pelos gestores dos recursos financeiros dos 

empreendimentos95.  

Apesar do PL ainda não ter sido pautado para a votação na Câmara, o 

garimpo ilegal foi drasticamente estimulado pelo discurso e pelas ações do governo 

federal, como o consequente sucateamento dos órgãos de fiscalização como o 

 
95 Documento integral no sítio: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=33818D3B921F1734A6C
7F044E7295672.proposicoesWebExterno1?codteor=1856922&filename=Avulso+-PL+191/2020.  
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IBAMA e o ICMBio. Na Terra Indígena Yanomami, que vem sofrendo drasticamente 

as consequências do garimpo por exemplo, de acordo com a Associação Yanomami 

Hutukara em julho de 2020, havia mais de 20.000 invasores garimpeiros, o que além 

do potencial de devastação implicado pela situação, aumentou ainda em escala 

enorme o risco de contaminação dos indígenas pelo Coronavírus96.  

Outro ataque se deu através da publicação da Instrução Normativa n. 09 em 

abril de 2020, pela presidência da FUNAI, que através da emissão de um documento 

chamado de “Declaração de Reconhecimento de Limites”, regulamenta e certifica 

imóveis privados que incidam sobre terras indígenas não homologadas.  O texto da 

IN é bem claro quanto a certificação de imóveis em terras indígenas que já tiveram 

os procedimentos administrativos de regularização iniciados, como em fase de 

estudo, identificação, delimitação ou já declaradas, áreas de referência de índios 

isolados ou reivindicadas por grupos indígenas, sobre as quais eram 

impossibilitadas as emissões de atestado administrativo pela IN n. 3 de 2012, 

revogada com a publicação. A IN é um ataque direto contra os povos indígenas e o 

direito sobre seus territórios garantidos pela constituição de 1988.   

A criação do projeto de lei 2.633/2020, através da edição da medida 

provisória 910/2019, a “MP da grilagem”, pelo fim do prazo para sua votação, foi 

mais um golpe consecutivo sobre os povos indígenas, também em abril do mesmo 

ano. A MP previa a ampliação da data limite de ocupação para a regulamentação de 

posses, de julho de 2008, data prevista até então pela legislação, estendendo a 

autorização para a regulamentação de posses ocupadas até maio de 2014. O 

tamanho das áreas a serem certificadas também foi alterado conforme o texto da 

MP, ampliando a possibilidade de regulamentação de posses que até então 

poderiam ter no máximo 4 módulos fiscais, para terras com até 15 módulos fiscais97. 

Segundo os seus idealizadores o objetivo seria o de Inserir pequenos e médios 

produtores no mercado formal, porém fica clara a intenção de favorecer a invasão e 

a grilagem de terras, o desmatamento, a violência e a expulsão dos povos 

 
96 Para maiores informações ver a matéria do Instituto Socioambiental - ISA no sítio: 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/em-encontro-com-dario-yanomami-
mourao-promete-combater-o-garimpo-ilegal-e-promover-a-desintrusao-da-terra-indigena.  
97 Conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, os módulos fiscais podem 

variar conforme o município, de 5 até 110 hectares cada um. Ver:  https://www.embrapa.br/codigo-
florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal. 

http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140116#_blank
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140116#_blank
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tradicionais de seus territórios, além de terem sido apuradas intenções de 

favorecimento para familiares e aliados dos principais envolvidos na elaboração da 

MP e do PL98. O PL foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2021 e 

apesar ter sido mantido o marco temporal das terras passíveis de serem 

regularizadas em julho de 2008, foi aprovado com diversos pontos desfavoráveis, 

como a possibilidade de titulação por invasores de terras indígenas, quilombolas ou 

de unidades de conservação ainda não regularizadas. No momento o PL aguarda a 

votação pelo Senado99.  

 Entre outros, dos diversos ataques aos povos indígenas desferidos pelo novo 

governo, sobretudo aqueles relacionados à prevenção e à proteção contra a Covid-

19, estão também o aparelhamento do órgão indigenista e seu sucateamento. A 

partir do fim de 2019 a FUNAI começou a trocar sistematicamente os responsáveis 

pelas coordenações regionais, ao ponto de que até fevereiro de 2020, das 39 

coordenadorias existentes, já haviam sido substituídos 20 coordenadores regionais, 

em sua maioria por militares100, como já mencionado no início deste texto. 

Está havendo também uma tendência de ataques mais assíduos por parte da 

gestão atual do órgão aos povos indígenas que ainda não possuem terra 

homologada, o que deixa transparecer a oposição quanto aos direitos de usufruto 

dos territórios possuídos pelos povos indígenas, tão anunciada e propagada nas 

campanhas eleitorais do governo atual.  

Em novembro de 2019 o vazamento de um documento interno da FUNAI 

revelou uma nova diretriz do órgão, que só autorizaria o deslocamento de seus 

servidores para terras indígenas homologadas, negando o atendimento às outras 

236 terras indígenas aproximadamente, que estão em processo de regularização, 

muitas delas a mais de 20 anos. A medida vem ao encontro dos golpes desferidos 

contra os territórios indígenas colocados logo atrás, e ajudaria a impedir que 

avançassem os processos de demarcação e de regularização de terras indígenas. 

Entre outras consequências que seriam causadas pela medida, estão o impedimento 

 
98 Ver a matéria na página do CIMI no sítio: https://cimi.org.br/2020/06/pl-da-grilagem-ainda-

representa-ameaca-a-sociobiodiversidade/   
99 Mais informações no sítio: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/cheque-

em-branco-para-a-grilagem-pl-2633-segue-ao-senado. 
100 Ver: https://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/2020/02/04/funai-ja-trocou-comando-de-

20-coordenadorias-regionais-maioria-dos-nomeados-e-militar.ghtml. Acesso em: 30 jan. 2021.  

https://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/2020/02/04/funai-ja-trocou-comando-de-20-coordenadorias-regionais-maioria-dos-nomeados-e-militar.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/2020/02/04/funai-ja-trocou-comando-de-20-coordenadorias-regionais-maioria-dos-nomeados-e-militar.ghtml
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de atendimentos emergenciais, o cancelamento da participação de servidores do 

órgão em assembleias, oficinas e conferências indígenas, da distribuição de 

sementes a eles e do acesso das comunidades a ações de segurança alimentar e à 

benefícios previdenciários101. Apesar da precariedade das ações realizadas pela 

FUNAI durante a pandemia, as medidas não foram implementadas graças aos 

protestos e manifestações dos povos indígenas.  

No bojo dos ataques às Tis não homologadas, no último dia de 2021, 

conforme nota técnica do CIMI102, a Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial 

- CGMT da FUNAI, excluiu as Tis ainda não regularizadas dos planos de trabalho e 

das atividades de proteção a serem efetivadas pelo órgão através do Ofício Circular 

n. 18/2021/CGMT/DPT.  A nota explicita a afronta à constituição federal e à 

legislação referente aos direitos dos povos indígenas, e aponta a possibilidade de 

enquadramento da atual gestão do órgão em atos de improbidade administrativa, 

abordando alguns trechos do ofício, que conforme as recomendações oficiais, deve 

ter ampla divulgação nas coordenações regionais e nos setores a elas 

subordinados. O ofício ressalta que, excetuando-se “as Tis alvo de decisão judicial” 

(CIMI, 2022, p. 02), as notícias ou informações acerca de crimes ambientais em Tis 

não homologadas, ou: 

notícias acerca de crimes contra comunidades indígenas e/ou seus 
membros que habitem em TIs não homologadas, que tenham 
chegado ao conhecimento das Coordenações Regionais e/ou aos 
seus demais setores subordinados, devem ser formalmente 
encaminhadas aos órgãos competentes (Polícia Civil, Polícia Militar, 
Polícia Federal, etc.). (IDEM, parênteses do original).  

 
Ou seja, o órgão de proteção dos direitos indígenas se isenta de qualquer 

uma de suas atribuições previstas na legislação, e escancara uma necropolítica de 

omissão frente a todos os povos que não possuam terra regularizada, a não ser 

aqueles cujo território seja “alvo de decisão judicial”.  

Ataques diretamente ligados ao aparelhamento do órgão que chegou ao ápice 

com a entrada de Marcelo Xavier na presidência da FUNAI em 2019, que conforme 

 
101 Para mais detalhes ver a matéria na página do ISA no sítio: https://www.socioambiental.org/pt-

br/blog/blog-do-monitoramento/nova-funai-barra-servidores-em-terras-indigenas-e-poe-militares-em-
coordenacoes.  
102 Nota Técnica do CIMI sobre o Ofício Circular n. 18/2021/CGMT/DPT/FUNAI, nota de 10 de janeiro 

de 2022. 
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relatos de servidores prestados ao ISA, executou a mais profunda intervenção na 

nomeação de cargos já ocorrida na instituição nas últimas décadas. Conforme a 

matéria do instituto103, em apenas 20 dias, entre exonerações, nomeações e trocas 

de funções, 112 mudanças foram realizadas incluindo direções e coordenações de 

departamentos importantes, como a da Diretoria de Administração e Gestão - 

DAGES, a da CGIIRC e também a do Museu do Índio, cujo diretor estava no cargo a 

mais de duas décadas, muitos deles substituídos por pessoas sem os 

conhecimentos necessários. 

Conforme Dinaman Tuxá, coordenador da APIB ouvido pela reportagem, os 

diretores e coordenadores empossados agem no intuito de paralisar as ações em 

qualquer das áreas em que deve atuar o órgão, incluindo, as demarcações de Tis ou 

a proteção territorial, objetivando a exploração dos territórios indígenas.  

A reportagem assinala que após tornarem-se obsoletas as tentativas de 

subordinar a FUNAI ao Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos - MFMDH, 

a solução foi entregar o órgão para os ruralistas, o que vem sendo feito pelo seu 

presidente através da nomeação de diversas pessoas próximas à bancada. 

Técnicos da FUNAI ouvidos pela reportagem afirmaram que as nomeações para 

cargos de confiança, fazem parte de um projeto de inviabilização do órgão, visando 

através do aparelhamento, que este chegue ao ponto de “quanto menos funcionar 

melhor”. Para as organizações indígenas, a nomeação de Marcelo Xavier foi 

fundamental para a paralisação dos processos de demarcação de TIs. 

Entre outros ataques assinalados pela reportagem, estão também os cortes 

orçamentários para o estrangulamento do órgão através da suspensão de recursos 

ou da não execução dos mesmos. Conforme a matéria, em novembro de 2019, 

apenas R$ 12,6 milhões dos R$ 65,9 milhões aprovados para a realização de ações 

finalísticas104 haviam sido executados. Segundo os dados publicados pelo INESC 

em setembro de 2020, apesar de o Projeto de Lei Orçamentária anual - PLOA para o 

 
103 Ver: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-mudou-ou-sobrou-na-

funai-apos-100-dias-de-gestao-ruralista. 
104 Conforme o Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC, são denominadas ações finalísticas 

aquelas que tornam as políticas públicas mais perceptíveis diretamente pelos povos indígenas. 
Abrangem comumente a demarcação, a fiscalização de terras indígenas e proteção dos povos 
isolados, a gestão ambiental e o etnodesenvolvimento, a promoção dos direitos dos povos de recente 
contato, além dos direitos sociais, da cidadania, e da preservação cultural. Ver: 
https://www.inesc.org.br/orcamento-2018-funai-respira-mas-nao-se-recupera/.  
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ano de 2021 prever um aumento de 1,8% nos recursos a serem atribuídos à FUNAI 

em relação à 2020, o orçamento de R$ 648,6 milhões está longe de amortizar a 

queda contínua que vem ocorrendo a anos, sendo que em 2013 o orçamento a ser 

atribuído ao órgão foi de R$ 870 milhões105.  Dados do instituto também demonstram 

queda de 3 % em relação à 2021, nos investimentos a serem destinados ao órgão 

através do PLOA de 2022, e execução dos recursos abaixo do que foi planejado 

para o ano de 2020106. O INESC assinala ainda que a FUNAI vem tentando 

aproximar os povos indígenas do projeto de governo através de ações como o 

incentivo às linhas de crédito, do endividamento das comunidades e do agronegócio 

indígena, fator que demanda certa atenção em relação às formas em que estão 

sendo aplicados os recursos executados, sobretudo aqueles voltados às ações 

finalísticas107.    

Outro ataque da bancada ruralista aos povos indígenas é o Projeto de Lei 

490, cujo texto original é do ano de 2007, mas que desde então passou por uma 

série de mudanças, voltando a ser discutido na Câmara dos Deputados em março 

de 2021. Trata-se de um pacote contendo vários outros PLs como apensos, além de 

um substitutivo do texto original, apresentado pela Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, tendo como relator o deputado 

Arthur Oliveira Maia do DEM da Bahia108.  

Entre as questões previstas nos documentos estão a regularização do 

garimpo e da mineração em terras indígenas abarcando constantemente ainda a 

tese do Marco Temporal, na qual os ruralistas defendem que os indígenas só tem 

por direito a reivindicação das terras que estavam ocupando no dia da promulgação 

da constituição, em 5 de outubro de 1988109. A tramitação em conjunto do PL 490 e 

 
105 Ver: https://www.inesc.org.br/os-impactos-do-ploa-2021-na-politica-indigenista/. 
106 Análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2022), publicado pelo INESC em setembro 

de 2021. Disponível em: https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2021/09/PLOA-2022-Analise-
do-Inesc_V09.pdf. 
107 (INESC, 2021, P. 29).  
108 Ver a Análise do PL 490/2007 e seus apensos realizada pela Assessoria Jurídica do CIMI no sítio: 

https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2021/05/nota-tecnica-pl-490-assessoria-juridica-cimi.pdf.  
109 Os precedentes para a defesa do Marco Temporal foram abertos quando em 2009, em meio a 

conflitos entre indígenas e arrozeiros, o STF decidiu que a TI Raposa Serra do Sol em Roraima, 
pertencia aos povos Wapichana, Taurepang, Makuxi, Ingarikó e Patamona, utilizando como 
justificativa o fato de que eles estavam ocupando a área quando foi promulgada a constituição de 
1988. O argumento “resvala” no Art. n. 231 da constituição, que garante aos povos indígenas os 
direitos originários sobre suas terras tradicionais, definindo através de seu parágrafo primeiro, que 
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seus apensos, configura-se em uma bomba contra os direitos indígenas, através da 

tentativa de legalização da tese do Marco Temporal por via do legislativo, como 

propõem o PL n. 5.993/2009 e o PL n. 6.818/2013, pela inserção de condicionantes 

na legislação que submetam as demarcações ao que foi decidido no julgamento da 

TI Raposa Serra do Sol. E ainda que as demarcações sejam submetidas à 

aprovação do Congresso Nacional, como preveem o próprio PL n. 490/2007 e o PL 

n. 2.479/2011, além de que elas sejam disciplinadas por lei específica, como propõe 

o PL n. 1.218/2007, entre outras medidas, todas no intuito de dificultar as 

demarcações ou prejudicar os direitos dos povos indígenas110. No momento, o PL 

encontra-se em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - 

CCJC e conforme a análise realizada pela Assessoria Jurídica do CIMI, a proposta, 

seus apensos e a justificativa do relator foram colocadas pela via da 

inconstitucionalidade, considerando os precedentes no STF e os artigos n. 231 e n. 

232 da constituição de 1988.  

Conforme afirma Kamutaja Ãwa (2022), a política anti-indígena praticada pelo 

atual governo e a paralisação de instituições como a FUNAI, sobretudo em relação à 

demarcação de terras indígenas, vieram sendo os principais entraves enfrentados 

também pelos Ãwa nos últimos anos. A falta do território demarcado, segundo a 

 
terras tradicionalmente ocupadas, para além daquelas por eles habitadas permanentemente, são 
aquelas imprescindíveis para a preservação dos recursos necessários ao bem estar dos povos 
indígenas e sua reprodução física e cultural conforme seus usos e costumes, independentemente se 
eles lá estavam, ou de lá já haviam sido expulsos no dia da promulgação da constituição. Mesmo que 
o STF tenha reconhecido em 2013, que a decisão de 2009 serviu somente para o caso de Raposa 
Serra do Sol, a AGU emitiu um parecer em 2017, defendendo que o julgamento de um caso 
específico de uma TI valeria para todas as outras, parecer que passou a ser utilizado pelos ruralistas 
para alegar a defesa do Marco Temporal. Em 2019 o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que o 
julgamento do caso dos Xokleng, que tiveram intensificada a expropriação de seu território ainda no 
começo do século XX, e lutam pela recuperação de suas terras em Santa Catarina, deve servir para 
todos os casos semelhantes. No caso dos Xokleng, em 1997 a FUNAI criou um GT com vistas a 
recuperar e regularizar o território para os indígenas, mas a área da TI foi reivindicada pelo governo 
do estado, que se utilizou do parecer da AGU para alegar a falta de legitimidade do pertencimento do 
território aos Xokleng. Depois de outras suspensões, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista em 
setembro de 2021 e a retomada do julgamento está prevista para meados de 2022. A decisão sobre o 
caso será uma das mais importantes para definir o destino de diversas Tis a serem regularizadas no 
país e o Marco Temporal, ao ser colocado em pauta para a votação no plenário do STF em 2021, 
provocou as maiores manifestações realizadas pelos povos indígenas, desde a elaboração da 
constituição de 1988.    
110 Ver o parecer do relator apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC 

em maio de 2021, no sítio: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2009611 e a tramitação 
integral do PL em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345311.  
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autora, veio impactando completamente as formas de combate à pandemia pela 

falta de autonomia dos Ãwa para decidir sobre as políticas e estratégias a serem 

adotadas por eles frente à disseminação do vírus, e frente à entrada de invasores ou 

retireiros que arrendam terras dentro da Ilha do Bananal. Também frente ao 

aumento das atividades de caça e pesca ilegal, e de retirada de madeira, que 

possivelmente vêm sendo subnotificadas e aumentam ainda o risco de 

contaminação pelo Coronavírus.           

Ela ressalta que a FUNAI se utilizou da pandemia como argumento para não 

realizar a perícia antropológica, procedimento necessário para a demarcação da TI 

Taego Ãwa, realizado em 2021, situação na qual o órgão não forneceu qualquer 

suporte para a reunião e a participação dos Ãwa. O que foi conseguido por meio da 

arrecadação de fundos através da organização e da articulação dos Ãwa com 

pessoas e instituições parceiras ou engajadas na demarcação da TI, tendo a 

Comissão Memória de Tutawa, criada por eles, desempenhado papel fundamental, 

como colocado anteriormente. A autora afirma ainda que desde a captura em 1973, 

a pandemia tem sido um dos piores momentos do cativeiro dos Ãwa, que o processo 

de demarcação cessou com a paralisação da FUNAI, e que esse foi colocado mais 

ainda em risco pela tramitação do PL 490, e por outros ataques do atual governo e 

sua bancada ruralista. Acentuando que nem mesmo a perícia antropológica da TI 

haveria sido realizada caso não houvesse um imenso engajamento dos Ãwa e de 

seus aliados, para a sua efetivação.    

Inconstitucionalidades e ataques inerentes a uma bancada que flerta e apoia 

um presidente que se apropriou de uma pandemia, inspirando-se no regime militar 

para impor sua necropolítica de terra arrasada, como colocou Fábio Zuker: 

O Corona é seu comparsa: anônimo, destrutivo e instrumento para 
rechaçar qualquer ideal de coletividade e impor ao país sua política 
de terra arrasada. Ele confisca o tempo presente - e nos remete às 
violências do nosso passado ditatorial. (ZUKER, 2020b, Online). 

  
 Aparelhamento, sucateamento e ataques prometidos em campanha, e 

mesmo que Bolsonaro tenha sido fiel aos seus superiores e tenha cumprido suas 

promessas, pelo menos nesse caso, as bordunas e as articulações estão erguidas e 

os povos indígenas continuam firmes na luta. 
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Capítulo 4 - Os “nós” invisíveis do poder, entre favorecidos e agentes 

 

Este capítulo aborda questões e acontecimentos mais recentes referentes à 

atuação dos atores envolvidos na expropriação do território dos Avá-Canoeiro, direta 

ou indiretamente ligados a políticas, acordos, ou a decisões judiciais que firmaram 

ou determinaram a execução das ações destinadas à reparação ou à compensação 

dos danos causados aos indígenas.  

Ao contrário de querer corroborar com a depreciação de empresas ou 

instituições estatais - que já vêm de longa data passando por processos de 

sucateamento e aparelhamento, sobretudo nos últimos anos - a abordagem dos 

registros encontrados nos documentos citados neste texto, tem como objetivo 

principal, por mais que minimamente, contribuir com reflexões para uma melhora na 

qualidade das políticas e ações voltadas aos Avá-Canoeiro, e consequentemente, 

também da atuação dessas instituições em relação à essas questões. 

 Como assinala Lima (2002), a produção, a aglutinação, a sistematização, e a 

análise de dados concretos sobre os problemas e situações sociais enfrentadas 

pelos povos indígenas, sejam as relacionadas à saúde, à questão fundiária, à 

educação ou às mais diferentes esferas, são elementos básicos para a produção de 

conhecimentos essenciais que venham a contribuir para a resolução desses 

problemas e situações.   

Nesse sentido, já que os registros demonstram o poder e a influência exercida 

por instituições privadas, sobre instituições estatais, fator que se reflete direta ou 

indiretamente nas políticas voltadas aos Avá-Canoeiro, e ainda nas dificuldades 

encontradas pela FUNAI para realizar e efetivar as ações - atualmente em grande 

parte pelo reduzido quadro de servidores, resultado direto do sucateamento a que 

vem sendo submetido o órgão - torna-se importante a abordagem desses registros 

para que se possa tecer uma pequena tentativa, de colaborar com as reflexões 

referentes a estas ações.  

Sobretudo se consideradas as contribuições feitas e os avanços influenciados 

pelos trabalhos anteriores que abordaram as políticas e as ações destinadas aos 

indígenas. Como os de Tosta (1997) e Teófilo da Silva (2005), muito importantes por 

exemplo, para a desistência “de se deliberar o destino reprodutivo desse povo”, 



 

146 

 

equívoco assumido e acrescentado ao PAAC, no termo do convênio assinado por 

FUNAI, Furnas e CPFL em 2012, e o de Rodrigues (2012), crucial para a 

viabilização da demarcação da TI Taego Ãwa, do grupo do Araguaia, conforme 

colocado anteriormente. Também porque ainda persistem diversas situações difíceis 

e o desrespeito aos direitos dos indígenas, sendo demonstrados pelos referidos 

registos, erros, negligências e omissões que causaram consequências graves para o 

bem viver e o bem estar dos Avá-Canoeiro que a muito poderiam ter sido evitadas.  

A abordagem dos registros a seguir tem como principal intuito tentar contribuir pelo 

menos um pouco para esse bem viver e bem estar dos Avá-Canoeiro.   

 

4.1 - A FUNAI, as ações, omissões e outros atores 

 

Conforme colocado anteriormente, o Programa de Apoio aos Avá-Canoeiro - 

PAAC e o Projeto Comunidade Indígena Avá-Canoeiro - PCIAC, pelo qual passaram 

a ser pagos os royalties por Furnas e CPFL, têm como principais ações previstas, a 

promoção do bem estar físico e cultural da comunidade, moradia, pronto 

atendimento médico-hospitalar, odontológico e ambulatorial, apoio ao uso e 

ocupação da terra indígena e o intercâmbio etnocultural com outros povos 

indígenas. No PAAC, Furnas e CPFL têm como responsabilidades principais a 

execução das ações de vigilância e a manutenção do orçamento para o atendimento 

médico e odontológico, estando a cargo da FUNAI, a elaboração e a aplicação de 

todas as ações a serem implementadas pelo PCIAC, sendo estes os dois principais 

programas de compensação destinados ao grupo do Tocantins.   

De acordo com o Relatório de Auditoria Anual de Contas n. 201504946 (2015) 

da CGU, as atividades dos programas são desenvolvidas através das aplicações da 

Renda do Patrimônio Indígena, gerenciada pela FUNAI, que deve visar a sua 

valorização, conservação e ampliação.  

Conforme Lima (1995), a “preservação, conservação e desenvolvimento do 

patrimônio indígena” foi consolidada a partir do início da década de 40 no intuito de 

obter renda através dos postos indígenas do SPI, pelo paradigma integracionista da 

transformação dos indígenas em trabalhadores rurais ou do mercado regional, 
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também como forma de aos “mais baixos custos, estender o ‘cerco de paz’ à 

máxima superfície geográfica possível” (1995, p. 292).  

 Segundo o relatório da CGU (2015), o Estatuto do Índio, estabelecido pela 

Lei n. 6.001/1973, é o dispositivo que regulamenta o que se enquadra como 

Patrimônio Indígena, os critérios a serem seguidos em relação aos bens que o 

constituem, bem como os fins e objetivos de como ele deve ser utilizado.  As 

aplicações realizadas através dele devem ser administradas e investidas visando a 

geração de renda, a ser revertida na emancipação econômica das comunidades e 

no custeio dos serviços de assistência aos povos indígenas, estando assegurado o 

seu direito de participação na administração destes recursos, ou até a gestão 

integral do patrimônio, quando demonstradas as capacidades efetivas para realizá-

la, conforme o estatuto. No caso dos Avá-Canoeiro do Tocantins as atividades de 

ambos os programas são desenvolvidas através da Renda do Patrimônio Indígena, 

sendo executados através de planos de aplicação anuais que determinam 

previamente os recursos a serem utilizados, e que no caso do PCIAC, deve ser 

aprovado pelo presidente da FUNAI e pelo Ministro da Justiça.  

De acordo com os dados levantados por Silva (2016), o repasse dos recursos 

de compensação que vão para a Renda do Patrimônio Indígena devem ser 

executados de acordo com as exigências da lei federal n. 8.666, que muitas vezes 

inviabiliza a execução dos orçamentos. Também segundo a autora: 

No caso dos Avá-Canoeiro, apesar de milionários (pelos repasses 
dos PAAC e PCIAC), têm uma vida “precarizada”, sem direito a sua 
terra e à gestão de seus recursos (seja como gastar o dinheiro de 
cada um, até mesmo em questões mais pontuais dos gastos com 
saúde, educação, viagens, alimentação). (SILVA, 2016, p. 224, 
aspas e parênteses da autora). 

 
Em relação à essa questão, documentos do MPF e da CGU também 

demonstram que mesmo após a assinatura do convênio que implementou o PAAC 

em 2012 - depois de os Avá terem passado até por ocasiões de escassez de 

alimento em períodos diferentes, de terem que recorrer aos moradores regionais ou 

a funcionários da FUNAI ou da SESAI, conforme apontado aqui no capítulo 2 

através dos registros de Teófilo da Silva (2005) e de Silva (2016) -  situações de 

escassez vieram sempre se repetindo em relação à diferentes esferas e questões 

ligadas ao bem viver e bem estar dos indígenas. Seja pela omissão no cumprimento 
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dos compromissos firmados, seja pelo mal planejamento das ações a serem 

efetivadas.   

Os dados auditados pela CGU111 em análise aos Relatórios de Gestão da 

Renda do Patrimônio Indígena da FUNAI, sobre a execução das atividades previstas 

nos Planos de Aplicação por diversas coordenações regionais do órgão nos 

exercícios de 2011 a 2014, mostraram que a execução e a aplicação dos recursos 

do fundo ficaram abaixo dos 30% do planejado. Apontando ainda um agravamento 

no percentual de execução dos recursos do Patrimônio Indígena no ano de 2014, 

que ficou em torno dos 17% do planejado, o que afeta diretamente a qualidade de 

vida dos povos envolvidos.  

Situação de baixa execução do planejado em programas implementados em 

muitos casos, por ocasião de grandes empreendimentos, que não difere em muitos 

fatores de outras já apontadas em períodos muito anteriores, mas que há muito 

deveriam ter sido resolvidas ou mitigadas. E não até mesmo agravadas, conforme 

demonstram os números em determinadas ocasiões, como no caso dos dados 

apontados pelo relatório da CGU (2015) em relação ao ano de 2014, 

indiferentemente do histórico do órgão indigenista e suas falhas. Os casos do 

Projeto Ferro-Carajás da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD112, à época, e do 

Projeto Polonoroeste, de pavimentação da BR-364, a exemplo, conforme assinalam 

Viveiros de Castro e Andrade (1988, p. 20), foram as duas primeiras grandes 

experiências nesse aspecto e deixaram clara a falta de capacidade da FUNAI de 

planejar e executar as medidas compensatórias aos povos indígenas. No primeiro 

convênio por exemplo, firmado entre a CVRD e a FUNAI, que durou de 1982 até 

1985, apenas 52% dos recursos foram aplicados e destes, cerca de 80% apenas 

com a infraestrutura da FUNAI. Cabendo ressaltar que estes se tratam de projetos 

de grande porte, financiados parcialmente pelo Banco Mundial e iniciados durante o 

regime militar, abrangendo circunstâncias bem mais complexas que as enfrentadas 

atualmente pelo órgão.   

Baixa execução que entre outros fatores, conforme os registros, são 

resultantes atualmente da desorganização interna do órgão, causada em grande 

 
111 Relatório de Auditoria Anual de Contas - CGU n. 201504946 (2015). 
112 Que passou a se chamar Vale S.A. depois de sua privatização em 1997. 
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parte pelo pequeno quadro de servidores para lidar com o grande número de 

atividades, o que é apontado por relatórios da CGU113 e também por outros 

documentos, entre eles alguns do MPF114, como será visto. Sendo esta, uma das 

consequências diretas do sucateamento a que o órgão vem passando no decorrer 

de longos anos.  

Entre outros fatores, apesar das diferentes formas de participação de cada 

unidade no planejamento das ações a serem executadas, o relatório da CGU (2015) 

registra que a maioria das coordenações regionais alegaram que sua participação 

fica restrita às diretrizes aprovadas pela direção da FUNAI e aos limites 

orçamentários destinados a cada unidade.  

Nas análises das execuções do PAAC e do PCIAC registradas no relatório, 

assim como no Relatório n. 201500990 da CGU/TO (2015), foi apontada uma 

desorganização em relação ao controle dos procedimentos para aquisição de bens e 

serviços, resultando na extrapolação de prazos e no descumprimento dos processos 

de licitação. Como resultado também da disparidade entre a realidade comercial de 

Palmas - TO, onde está localizada a CRATO e são pesquisados os preços, e de 

Minaçu-GO, onde são adquiridos os bens e contratados os serviços, resultando na 

inocuidade dos orçamentos. Como nos outros casos, a aplicação da renda do 

Patrimônio Indígena pela CRATO através dos programas, é executada em valores 

bem inferiores aos planejados e a regional também informou à época, que apenas 

dois servidores estavam trabalhando no núcleo de licitações e contratos.  

Os dados da tabela de aplicação dos recursos do Patrimônio Indígena nos 

exercícios de 2011 à 2014, contida no Relatório n. 201504946 da CGU (2015, p. 48), 

vêm ao encontro do registrado por Silva (2016), em relação aos anos de 2011 e 

2012, pelo menos não constando dados de receita executada. Como já colocado, 

segundo Silva (2010), os Avá vieram conseguindo quase tudo o que precisavam 

para a subsistência através de alguns recursos remanescentes do PACTO, depois 

da expiração do Convênio n. 10.323 em 2002. E conforme registra a autora em Silva 

(2016, p. 224), em 2011 e 2012 Furnas não fez o repasse dos recursos, levando os 

 
113 N. 201504946 (2015), n. 201701711 (2017) e n. 201500990 CGU/TO (2015).   
114 Perícia antropológica de Ramos (2019) anexa ao IC n. 1.18.001.0002482017-27 e Ata de reunião 

entre os Avá-Canoeiro, membros da FUNAI e do MPF, de setembro de 2021, anexada ao IC n. 
1.18.001.000743.2019-06.   
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indígenas a ficarem sem fundos até para a alimentação. Os dados da tabela 

referentes ao ano de 2013, um ano após a assinatura do novo convênio, apontam a 

execução de apenas 1,45 % da receita prevista, e ao ano de 2014, de apenas 

13,54%, bem abaixo da média entre as coordenações regionais abordadas no 

relatório. A auditoria aponta ainda a falta de procedimentos específicos para auxiliar 

o acompanhamento da aplicação dos recursos, o que dificulta a eficiência de sua 

gestão e a execução das atividades. 

Em relação ao PAAC, o documento também registra o descumprimento por 

parte de Furnas, quanto ao acordado em relação ao atendimento médico e 

odontológico, compromisso firmado no termo do convênio de 2012, cuja manutenção 

não estava sendo efetivada pela empresa. Assim como as ações de vigilância, 

estando os profissionais contratados, mas sem equipamentos de comunicação e a 

quantidade de combustível necessária para as rondas. Por parte da FUNAI, foi 

apontado também o descumprimento de atividades firmadas, entre elas a realização 

de um diagnóstico etnoecológico atualizado da TI e o planejamento etnoterritorial 

readequado às ações previstas no termo de compromisso. Sendo estas justificadas 

pela CRATO sob as alegações do reduzido quadro de funcionários da coordenação, 

e de que esta esteve buscando parceria com o Instituto de Estudos Socioambientais 

- IESA da UFG, para a realização do diagnóstico. Esta última apontada à época pela 

auditoria como ainda incipiente. 

Quanto a desorganização interna do órgão, relatórios posteriores também 

fizeram alerta para os fatos, reiterando a necessidade de apuração das 

irregularidades e de proposições de ações que viessem a sanar os problemas 

administrativos, os quais acabam por ocasionar o fracasso na execução dos 

programas, como mostra esta passagem de uma análise do grau de execução das 

despesas do PAAC, prevista para o exercício de 2016: 

Em que pese a Coordenação Regional ter ciência dos problemas que 
impossibilitaram a execução integral do Plano de Aplicação do 
PAAC, constatou-se que a Funai não possui rotinas estabelecidas de 
monitoramento ou ainda algum tipo de regramento interno com 
medidas corretivas para situações em que há problemas na 
execução do plano proposto. O estabelecimento desse plano 
emergencial, autorizaria, por exemplo, o atendimento de despesas 
mais urgentes e protegeria a comunidade indígena de eventual 
situação de calamidade, uma vez que a previsão de gastos para o 
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exercício analisado era de mais de dois milhões de reais e nada foi 
executado (CGU, 2017, n. 201701711, p. 22). 
 

O relatório registra que em 2016 não houve execução de nenhuma despesa 

prevista através do programa, o que foi justificado pela CRATO alegando 

dificuldades com os processos licitatórios para a aquisição dos bens, a escassez de 

fornecedores e novamente a falta de pessoal treinado para a execução dos 

processos de licitação.  

Já em relação ao PCIAC, conforme a auditoria em questão, foi executada 

uma receita no valor de R$ 397.922,39 no ano de 2016, que corresponde à 45% do 

planejado para o período segundo os dados registrados. O documento aponta que 

não há o estabelecimento formal de gastos prioritários e que áreas importantes 

acabaram por apresentar baixa execução, como o Subprograma 5 - “Saúde: 

Atendimento médico-hospitalar, odontológico e laboratorial”, cujo orçamento 

executado correspondeu a 17% do orçamento previsto, enquanto a exemplo, os 

Subprogramas 3 - “Troca de experiências” e 4 – “Etnodesenvolvimento e Segurança 

Alimentar”, foram executados respectivamente num percentual de 62% e 75% do 

valor do orçamento previsto.  

Para a equipe de auditoria a CGIIRC informou que a baixa execução 

orçamentária na saúde, se deve ao fato de os gastos nessa área serem de 

competência da SESAI e que a proposta de orçamento do programa considera a 

necessidade de apoio emergencial, já que o grupo é composto por poucas pessoas, 

entre elas duas bem idosas. Argumentando que se os Subprogramas de “Troca de 

Experiências” e “Etnodesenvolvimento e Segurança Alimentar” são executados de 

forma satisfatória, eles refletem o bem estar e a saúde dos indígenas. Conforme o 

relatório: 

Diante de todo o exposto, conclui-se que não há o estabelecimento 
de gastos prioritários. Ressalta, nesse sentido, que o não 
estabelecimento de gastos prioritários, sobretudo em situações de 
baixa execução, tem potencial para comprometer a eficiente gestão 
dos recursos da renda do patrimônio indígena e, consequentemente, 
a qualidade de vida da comunidade indígena, dificultando o 
atendimento ao princípio instituído pelo próprio Regimento Interno da 
Funai de garantir a promoção de direitos sociais dos povos 
indígenas. (CGU, 2017, n. 201701711, p. 21). 
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Em relação à participação dos indígenas na elaboração dos projetos ou de 

serem eles ouvidos ou não sobre suas demandas, a auditoria de 2017 também 

constatou que a FUNAI não dispõe de qualquer documento que ateste a captação 

das necessidades ou demandas dos Avá-Canoeiro pelo órgão. Ao se referir à 

Portaria n. 1.394/2005 da FUNAI, que determina a participação efetiva dos povos 

indígenas no planejamento, elaboração, execução e no controle de programas e 

projetos que venham a ser realizados através da Renda do Patrimônio Indígena, e à 

Convenção n. 169 da OIT - que garante a eles o direito de serem ouvidos, 

determinando a sua participação na formulação, aplicação e avaliação de projetos 

que venham a afetá-los - o relatório registra a afirmação negativa da FUNAI em 

relação à qualquer documentação referente à questão. Malgrado ainda, assinalo 

aqui que o Termo de Convênio assinado em 2012, juntamente com Furnas e CPFL, 

determina em sua Cláusula 2º, II, f, como obrigação da FUNAI: “promover a 

participação da Comunidade Indígena de forma efetiva, visando alcançar as metas 

propostas pelo plano de trabalho” (N. 9000000455/2012, p. 04). O relatório registra:  

Ao se manifestar sobre a questão a FUNAI informou que não há atas 
ou outros documentos de reuniões que comprovem a captação das 
necessidades assinadas por indígenas, por serem os Avá Canoeiro 
considerados como índios de recente contato. Também informou que 
a consulta se dá durante a permanência dos servidores da FUNAI 
em campo, no acompanhamento das atividades cotidianas na aldeia. 
As informações vão sendo coletadas e filtradas por antropólogos e 
indigenistas que posteriormente participam do grupo que elabora o 
Plano de Aplicação. (CGU, 2017, n. 201701711, p. 18).    

     
Para além desse fato revelar no mínimo dos pesares uma ainda presente e 

insistente tutela, o relatório assinala ainda que:  

Destaca-se que dos 03 Programas selecionados na amostra definida 
para este trabalho, dois dizem respeito a índios de recente contato 
(Avá-Canoeiros) e, em que pese a Funai informar que houve sim 
captação, o órgão não apresentou documentação que evidenciasse 
tal fato e que pudesse comprovar a efetiva participação da 
comunidade indígena na elaboração do Plano de Aplicação. (CGU, 
2017, n. 201701711, p.18, parênteses do original).   

  

 O outro programa avaliado na amostra foi o Programa de Compensação 

Ambiental BR 163, executado pela FUNAI em conjunto com o Instituto Kabu, 

organização social representante dos Mebêngôkre Mekrãgnoti, e já em relação a 

este, o relatório afirma haver documentação que evidencia a captação das 



 

153 

 

demandas dos indígenas, concluindo a não comprovação das alegações do órgão 

no caso dos indígenas de “recente contato”. 

 Quanto a este fator, em dezembro de 2018 a CRATO encaminhou ao MPF 

um Plano de Aplicação do PCIAC referente ao exercício anual, com uma ata de 

consulta aos indígenas em anexo assinada no mês de março do mesmo ano115, 

sendo esta referida como a ata de consulta que aprovou o plano. 

Conforme disposto na ata, estiveram reunidos na TI Trumak, Niwathima, um 

professor da língua Tapirapé, uma servidora da CGIIRC e outra da CGLIIC, para 

apresentar e consultar os indígenas sobre o PCIAC e o PAAC. Uma das servidoras 

começou a explicar os programas através da leitura do documento (plano de 

aplicação PCIAC) e de seus tópicos, retirando 15 dúvidas dos indígenas, que 

ficaram com uma de suas cópias. Entre elas, a ata registra que Trumak levantou 

algumas questões sobre a instalação da energia elétrica, se já seria instalada na 

nova aldeia e sobre quem se responsabilizaria pelo pagamento das faturas. Após 

registrar o interesse dos indígenas em relação a um evento de encontro dos Avá-

Canoeiro e sua preocupação com os posseiros que continuam a ocupar a TI, a ata 

registra também que após explicado o PAAC, os indígenas disseram que gostariam 

de acompanhar mais claramente os recursos para a alimentação disponibilizados 

pela TGO/Furnas116. A ata é encerrada registrando a concordância dos indígenas 

com os termos do Plano de Aplicação após o seu detalhamento e algumas de suas 

recomendações para o projeto da nova aldeia, que estava sendo iniciado à época da 

reunião.  

Em que pese ou não a FUNAI ter informado que houve a captação das 

demandas dos indígenas, o órgão afirmou também que “não há atas ou outros 

documentos de reuniões que comprovem a captação das necessidades assinadas 

por indígenas”, não apresentando documentos que comprovem nem mesmo a 

 
115 Documentos no Inquérito Civil n. 1.18.001.0002482017-27. A mesma reunião também foi realizada 

para a consulta aos indígenas em relação ao PAAC, estando a ata anexada no plano anual de 2018 
do programa. Este por sua vez está anexado ao IC n. 1.18.001.000743.2019-06.  
116  Conforme colocado anteriormente, se referia a uma renda mensal no valor de R$ 1.300,00 para a 

aquisição de itens de cesta básica disponibilizada pela empresa da qual Furnas passou a deter 99% 
das ações após a Delta Construções S.A.  transferir para a J. Malucelli Construtora seus 25 % e esta 
última se retirar do empreendimento da LT Barro Alto-Niquelândia-Serra da Mesa, depois de concluir 
que este não seria mais “atrativo financeiramente”, por causa dos “atrasos” que acarretariam os 
processos de licenciamento referentes à questão indígena.  
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captação de suas demandas por terceiros até o período, como atesta o relatório da 

CGU (2017) citado acima.  

Além das auditorias realizadas pela CGU, o que também parece ter pesado 

para o registro da apresentação dos programas aos indígenas em 2018 e da coleta 

de suas opiniões sobre eles, são alguns procedimentos abertos pelo MPF no mesmo 

período. O Plano de Aplicação do PCIAC e a ata da reunião citados acima são 

partes do Inquérito Civil n. 1.18.001.0002482017-27, que tem por objeto “Apurar a 

destinação e a forma de gestão dos royalties e demais prestações devidas ao povo 

Avá-Canoeiro, em razão da UHE Serra da Mesa”, instaurado em novembro de 2017, 

até então Procedimento Preparatório iniciado em março do mesmo ano. Conforme 

os documentos no inquérito, as solicitações de informações sobre os recursos 

destinados aos indígenas foram iniciadas em abril de 2017, e mesmo depois de 

diversas advertências proferidas pelo MPF sobre a possibilidade de 

responsabilização administrativa e criminal, em caso de atraso ou omissão 

injustificada por parte da coordenação do órgão, a FUNAI só veio a se manifestar 

um mês depois da prorrogação do inquérito. Que ocorreu em novembro de 2018, 

apresentando entre outros documentos, o Plano de Aplicação do PCIAC daquele 

ano e a ata de memória da reunião com os indígenas. 

O inquérito é acompanhado por perícia antropológica realizada por Luciana 

Ramos (2019), no intuito de compreender em que medida os programas de 

compensação atendem, ou não, aos Avá-Canoeiro. E entre tantos outros fatores 

importantes apontados pelo laudo, ele também alerta que a participação dos 

indígenas na elaboração do Plano de Aplicação não estava ocorrendo efetivamente. 

Mesmo que o cabeçalho do Plano de Aplicação aponte que a proposta tenha sido 

elaborada “em conjunto com a Comunidade Indígena Avá-Canoeiro”, e que este tem 

por objetivo “Desenvolver junto ao povo Avá-Canoeiro, conforme reivindicação 

indígena, ações de promoção do bem estar físico e cultural e de moradia”. 

Enunciados que remetem ao colocado por Baines (2000), em relação à participação 

dos Waimiri-Atroari na elaboração do Programa Waimiri-Atroari - PWA117  e os filmes 

produzidos por ele: “estes aparecem em filmes documentários que os apresentam 

 
117  Programa implementado na década de 80 pela Funai e a Eletronorte com verbas do Banco 

Mundial em função da construção da usina hidrelétrica de Balbina.  
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como se estivessem participando, com os indigenistas da direção do PWA, em 

relações sociais simétricas e democráticas” (1995, p. 142).  

[...] de modo que as ações que compõem estes “Planos Anuais” são 
definidas conforme a “percepção das necessidades” (nem sempre 
precisa) e “dos anseios” da comunidade pelos gestores do programa. 
Estes geralmente se reúnem presencialmente 1 ou 2 dias por ano e, 
quando muito, fazem uma “apresentação final” aos Avá para uma 
“chancela”, sendo que provavelmente nada - ou muito pouco - eles 
compreendem dos projetos ou do funcionamento do PCIAC; não 
porque não possam, mas porque os próprios gestores não acreditam 
que os Avá tenham condições de participar, de opinar, de 
compreender o valor das coisas e de decidir sobre ações e custos - 
como ouvi recorrentemente no curso do campo e fora dele de modo 
que não há investimentos ou esforços nesse sentido. (RAMOS, 2019, 
p. 22, In. IC n. 1.18.001.0002482017-27, aspas e parênteses do 
original). 
 

 A autora da perícia antropológica assinala discordância sobre as alegações 

da falta de condições dos Avá-Canoeiro para sua participação ativa na elaboração 

dos projetos, já que há diferentes formas de se buscar diálogo e para o rompimento 

gradativo das barreiras que impedem esse entendimento e participação nas 

decisões, por mais que se trate de indígenas de “recente contato”.  

Discussão antiga e que apesar de recorrente, parece não ser alvo de procura 

para iniciais tentativas de melhoria de condições, ou pelo menos de amortização na 

disparidade de participação entre os “compensados” e os responsáveis por decidir 

sobre as compensações, por parte destes. A exemplo, entre outros, como colocado 

no capítulo anterior, os registros de Teófilo da Silva (2005 p. 296) sobre sua 

participação nas reuniões que visavam a revisão do PACTO e a renovação do 

convênio ainda em 2003. E o descrédito com que foram recebidas as suas 

intervenções e sugestões, em favor da aceitação dos indígenas enquanto 

interlocutores nas deliberações que dizem respeito e programam o seu destino. Para 

além do registro de que algumas foram tomadas até como absurdas, e de que 

nenhuma explicação, consulta ou apresentação sobre as questões abordadas 

chegou a ser feita aos Avá-Canoeiro.  

Nem mesmo a impossibilidade de realização de um trabalho de campo para a 

elaboração desta pesquisa, dificulta qualquer constatação a respeito da resistência 

quanto à participação dos indígenas por parte dos envolvidos, na elaboração das 

ações a serem desenvolvidas pelos programas, dada a abundância de 
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documentação, de depoimentos e de descrições de trabalhos de campo realizadas 

por colegas de labuta. Como coloca ter ouvido “recorrentemente no curso do campo 

e fora dele” (RAMOS, 2019, p. 22) no trecho citado acima, em relação à descrença 

por parte dos gestores de que os Avá tenham condições de participar, opinar, ou 

compreender essas questões. Não fica difícil de se constatar que seria mesmo difícil 

uma melhor compreensão dos programas por parte dos indígenas, já que o órgão 

atesta não ter documentos que comprovem a captação de suas demandas nem por 

terceiros até 2017 (nem por assinaturas, nem fotos, vídeos e nem por qualquer outro 

meio). E já que a ata da reunião em que participaram os Avá em 2018, registra que 

para além de apresentar e consultar os indígenas sobre o Plano de Aplicação Anual 

do PCIAC, esta teve o intuito de “explicar” o PCIAC e o PAAC. 

 Por mais que não o seja, e por mais que o documento não soasse com o tom 

de uma primeira vez - e mesmo que a ata da reunião de 2019 registre que 

“Parazinho queria falar com a FUNAI diretamente, pois por telefone não se resolve. 

Ele nunca tinha participado da elaboração dos planos e queria conhecer a cada um” 

(ATA DE REUNIÃO - TERRA INDIGENA AVÁ-CANOEIRO, 2019, p. 01)118, e que 

uma servidora da FUNAI na reunião “explica que ano passado houve a consulta” 

(Idem) - para tudo existe um começo e por mais que Parazinho possa não ter 

participado por diversos motivos, em 2018 houve uma consulta com certeza.         

Não querendo avançar demasiadamente aqui em uma leitura quanto a estes 

fatores, já que discorro na condição de impedido, em relação à realização de um 

trabalho de campo e enquadrado na lacuna de teórico, mas fica evidenciado que 

houve avanços em relação à participação dos indígenas, por mais que esta, se dê 

efetivamente por meio da apreciação de uma “apresentação final”, ou pelo direito de 

se colocar uma “chancela” sobre as deliberações. E por mais que depois de 

interveniências, cobranças e recomendações dos órgãos responsáveis por 

acompanhar o cumprimento das obrigações firmadas nos acordos e na legislação. E 

mesmo que uma consulta seja bem diferente de uma elaboração “em conjunto com 

a Comunidade Indígena Avá-Canoeiro”, como citado acima em relação ao plano de 

aplicação do PCIAC de 2018, ou do intuito de “promover a participação da 

 
118 Realizada entre membros da FUNAI e os indígenas e anexada ao plano de aplicação do PAAC de 

2019. Anexo do IC n. 1.18.001.000743.2019-06. 
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Comunidade Indígena de forma efetiva, visando alcançar as metas propostas no 

plano de trabalho”, como firmado no termo do Convênio n. 9000000455.  

Quanto a necessidade de “captação” das demandas dos indígenas, fica 

evidenciado também que a comprovação desta através dos documentos oficiais é 

imprescindível, já que a FUNAI alega ser realizada e sobretudo por constar como 

uma de suas obrigações no termo do convênio vigente. Caso contrário, em relação à 

burocracia, à revelia da lei, e quanto à relação entre nós e os outros, como citado no 

capítulo anterior, o que se mostra nesse caso é que “todo poder capaz de criar um 

sistema de leis não pode, ele mesmo, estar submetido a ela”. (NASCIMENTO; 

MARTINS, 2017, p. 245-246).  

 De outro modo, a captação das demandas se torna obsoleta enquanto 

“necessidade”, em relação a determinados fatores, já que os indígenas, 

extremamente conscientes de suas demandas, transbordam essa “necessidade” 

através de suas reivindicações. 

 Mais ainda depois do início da quebra do controle extremo exercido sobre os 

indígenas que vem ocorrendo nos últimos anos, promovido em grande parte pelo 

acesso recente destes à internet na TI, de suas reivindicações, e pela interveniência 

de órgãos e agentes como o MPF e a CGU, que além de viabilizarem as mudanças, 

vêm tornando mais clara a situação vivida no momento pelos indígenas.     

Em relação à demanda por energia elétrica por exemplo, que vem de longa 

data, para além de outros registros, afirmações e documentos, como é exposto no 

laudo de Ramos (2019, p. 07), ou pela fala de Trumak registrada na ata da reunião 

de 2018, entre outras, é extremamente sabido que esta é uma das principais 

reivindicações dos indígenas, tendo sido exposta diversas vezes e inclusive a mim, 

quando estive na TI Avá-Canoeiro em 2015, afirmando estarem na luta por sua 

instalação, sendo esta uma de suas prioridades.  

 Não me estendendo por aqui para tratar dos empecilhos que vieram 

dificultando ou impedindo a instalação da energia elétrica até então, apesar de esta 

constar como uma das medidas a serem implementadas pelo Plano de Aplicação do 

PCIAC formulado para 2018 (p. 04), fica a dúvida se é uma questão de necessidade 

de “captar” determinadas reivindicações, ou de ignorá-las, evitando também o seu 

registro. Conforme pergunta de Parazinho registrada na ata da reunião de 2019: “Ele 
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perguntou como vai ser aplicado esse plano e (quer) saber porque se colocam 

coisas que não querem e tiram o que eles precisam” (ATA DE REUNIÃO - TERRA 

INDIGENA AVÁ-CANOEIRO, 2019, p. 01)119. Dúvida que se acentua por colocações 

como a de que “a FUNAI faz planos sem consultar os indígenas”, feita também por 

Parazinho, ao se referir que mesmo que o atual coordenador da CTL de Minaçu, 

receba e encaminhe seus pedidos para a CRATO e para a central do órgão em 

Brasília, estas “engavetam” os documentos e não atendem os pedidos, como 

registrado em ata de reunião com o MPF em setembro de 2021120.  

De qualquer forma, além da ata de 2018 e a de 2019, o IC n. 

1.18.001.000743.2019-06 traz como anexo também uma ata de reunião realizada 

pela FUNAI com os indígenas no ano de 2020, nas quais são registradas diversas 

de suas reivindicações, também presentes nas atas de reuniões realizadas pela 

internet com o MPF no ano de 2021, tendo como primeiro plano a instalação de 

energia elétrica de qualidade na TI, como já apontado.  

Quanto à captação ou não das demandas, à violações e abusos de direitos, e 

ao ex-coordenador da CTL, exonerado em 2020 após diversas manifestações e 

pedidos realizados pelos Avá-Canoeiro junto à FUNAI e ao MPF - conforme Ramos 

(2020, p. 13)121, por arbitrariedades cometidas contra eles, em grande medida pelas 

tentativas de controlar todos os aspectos de sua vida - o professor Iranildo Tapirapé 

traz informações importantes em relação ao período em que esteve trabalhando na 

TI, até o ano de 2017:     

Era comum o chefe da FUNAI me dizer em nossas discussões que a 
minha família não tinha direito a nada na terra indígena Avá-
Canoeiro. Inclusive, fazia de tudo para nos mandar embora para 
nossa aldeia. Em uma das nossas discussões ele até chegou a me 
dizer que eu só estava atrapalhando os trabalhos dele, quando 
respondi dizendo para ele que eu desconhecia os trabalhos aos 
quais ele se referia, mas que pelo contrário eu sabia que os Avá-
Canoeiro são muito manipulados por eles. (TAPIRAPÉ, 2018, p. 
487). 

 
Conforme o autor, ao Trumak e Niwathima tomarem frente na busca por seus 

direitos a partir das trocas de conhecimentos e experiências proporcionados pelo 

 
119 Idem. 
120 Realizada por videoconferência entre os indígenas, o MPF e membros da FUNAI em setembro de 

2021, ata anexada ao IC n. 1.18.001.000743.2019-06.   
121 Perícia antropológica anexada ao IC n. 1.18.001.000663.2019-42. 
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projeto de extensão Ikatote, passando a fazer suas próprias compras na cidade 

através de seus recursos, pegando de volta os cartões de Matcha e Nakwatcha que 

estavam com o ex-coordenador, já que as compras eram realizadas apenas pela 

FUNAI, este passou a se incomodar com a presença da família do professor na TI 

(TAPIRAPÉ, 2018, p. 486). Ele registra ainda que: 

A própria Niwathima nos contava que, quando ela ia junto com o 
chefe da FUNAI nos mercados e nas lojas, muitas roupas e produtos 
que ela escolhia para levar eram tirados, pois ele dizia que ela não 
tinha direito de escolher nada, apenas podia acompanhá-lo nos 
lugares onde fazia compra para elas. (Idem). 

 
Frente a registros como esses fica difícil de se acreditar que estavam sendo 

captadas as demandas dos indígenas à época, caso contrário, fica também difícil de 

se imaginar a forma de como estavam sendo captadas as demandas “dos Avá-

Canoeiro” caso estivessem ocorrendo. 

O que se evidencia nesse caso, é que a convivência, o controle, e as 

violações aos direitos dos indígenas se davam de forma sistemática e autoritária, ao 

contrário da produção de informações referentes aos seus interesses, suas 

demandas e aos problemas sociais enfrentados por eles, sendo estes 

negligenciados. E completamente ao contrário do apontado por Lima (2002), sobre a 

urgência de serem produzidos e sistematizados dados concretos quanto a estas 

situações sociais para uma melhoria das políticas e ações destinadas aos indígenas. 

Com base nos depoimentos e registros, o que parece ter acontecido é que se antes 

as demandas dos Avá-Canoeiro eram ignoradas (ou até negadas) pela CTL, após a 

mudança na coordenação, apesar de chegarem às unidades superiores, são 

ignoradas por elas. 

Voltando ao laudo de Ramos (2019)122, em relação à falta de conhecimento 

sobre o funcionamento dos programas, a perícia expõe que esta não é uma 

exclusividade dos indígenas, se estendendo também a funcionários que trabalham 

na TI, inclusive a alguns dos servidores da FUNAI, o que gera confusões e conflitos 

entre eles em relação aos recursos e sua forma utilização. Resultando em 

acusações e denúncias por suspeitas de fraude e utilização indevida destes por 

 
122 Perícia antropológica anexada ao IC n. 1.18.001.0002482017-27.  
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parte de servidores (2019, p. 22), que também aparecem em apuração em um dos 

inquéritos123 em andamento no MPF.  

Indiferentemente se existe fraude ou não por parte de alguns servidores, a 

falta de conhecimento dos programas por parte dos próprios funcionários da FUNAI 

já se mostra um passo fundamental para o fato consumado do mal funcionamento 

destes, além de expor as instâncias superiores do órgão a um questionamento maior 

em relação ao porquê dessa falta de clareza. Fator ainda que se adicionado aos 

registros de Teófilo da Silva (2005), sobre o grande número de pessoas trabalhando 

na TI à época, e aos de Borges (2006) sobre sua situação de “pesquisa vigiada”, 

também vem ao encontro do colocado por Lima (2002), ao se referir aos cursos da 

FUNAI de formação dos técnicos em indigenismo das décadas de 70 e 80: 

[...] a precariedade das rotinas e dos processos de treinamento para 
a ação com sociedades indígenas foi e é muito grande, conquanto 
existam experiências importantes que deveriam estar registradas, 
pensadas e criticadas (no sentido intelectual do termo) para servirem 
à concepção de novas formas de atuação e à preparação de futuros 
profissionais. (LIMA, 2002, p. 91, parênteses do autor). 

  
Outro fator que parece gerar conflitos na TI é a forma em que se dá a 

execução das ações dos programas. Se por um lado fica evidenciada uma 

resistência quanto à participação dos indígenas em sua elaboração, além de muitas 

de suas demandas não serem atendidas, é colocada ainda a necessidade de que os 

indígenas se adaptem ao que foi planejado ou é executado pelos programas. Sendo 

obrigados a viver de um modo e em uma temporalidade que não é a sua, como 

registra Ramos (2020) em outro laudo antropológico realizado para o MPF, através 

de dados coletados em trabalho de campo realizado em 2019:      

A forma de execução e de gestão desses programas, no entanto, 
tem sido fonte de tensão permanente entre os indígenas e os 
servidores da Funai, em especial nas esferas mais locais. Isto porque 
esses servidores trabalham para que os Avá se adaptem ao modo de 
funcionamento e à temporalidade dos programas, enquanto os 
indígenas têm suas próprias necessidades e sua própria percepção 
de realidade e de prioridades. A interação dessas diferentes visões 
gera, no contexto institucional, diversos problemas, pois decisões 
são tomadas e ações são executadas, teoricamente, para a melhoria 
da qualidade de vida dos Avá e com o suposto aval destes. No 
entanto, eles questionam as ações e não veem muitas das suas 

 
123 IC n. 1.18.001.000743.2019-06. 
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demandas atendidas. (RAMOS, 2020, p. 07-08, In. IC n. 
1.18.001.000663.2019-42). 
 

O viés etnocêntrico em que se dá a execução das ações, a rotina e os 

acontecimentos na TI, assim como a necessidade de os indígenas terem que se 

adaptar ao tempo dos funcionários, já haviam sido registrados e trabalhados por 

Teófilo da Silva (2005), e conforme as colocações de Ramos (2020) citadas acima, 

parece que em relação a esses aspectos, houve poucas mudanças no decorrer 

desses 15 anos por parte da FUNAI.        

Nesse sentido, o professor Iranildo Tapirapé assinala que até mesmo a troca 

de presentes entre os indígenas era um costume que eles estavam abandonando 

por imposição de funcionários da FUNAI e da SESAI, pois se caso alguma coisa 

fosse levada de uma casa para outra, confusões e discussões eram geradas entre 

os funcionários e os indígenas (TAPIRAPÉ, 2018, p.486). Ramos (2020, p. 16) 

também se refere a conflitos entre os indígenas e o ex-coordenador da CTL por 

causa de incompreensões sobre a importância da partilha de alimentos e da 

generosidade entre os povos indígenas.     

Conforme afirma Tapirapé (2018), essas confusões, entre outros problemas, 

como humilhações provindas do ex-coordenador e de um motorista da SESAI, foram 

os motivos para ele e sua família resolvessem deixar a TI Avá-Canoeiro no final de 

2017.   

Segundo os registros de Ramos (2020), conflitos também são gerados em 

relação à privação da liberdade e do direito de ir e vir dos indígenas, que apesar de 

se dar de forma menos acentuada que em períodos anteriores, ainda ficam 

subjugados às regras dos programas e também ao tempo e à disponibilidade dos 

servidores, fator que também foi apontado e trabalhado por Teófilo da Silva (2005). 

Conforme os registros de Iranildo Tapirapé (2018, p. 487), ele mesmo não 

podia ir à cidade sem que avisasse o ex-coordenador, não sendo disponibilizado por 

este o veículo do órgão para que fossem realizados os seus trabalhos escolares na 

cidade, tendo sido seu deslocamento e de sua esposa, merendeira do projeto de 

extensão, realizado através do carro da SESAI durante todo o período em que 

trabalharam na TI. Ele pontua ainda que a compra dos materiais escolares assim 
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como outras demandas na cidade, eram realizadas a pé, por ele e por outra 

professora do projeto.  

 Em um dos procedimentos do MPF, é registrado ainda pelo procurador 

responsável até então, que em dezembro de 2019, ao se dirigir até a TI em uma 

diligência do órgão realizada para avaliar as condições existenciais do grupo, foi 

constatando que o acesso ao território é trancado por correntes e cadeados, e que 

na ocasião as chaves não estavam sendo compartilhadas com os indígenas124, fato 

que também foi registrado por Ramos (2020 p. 08)125. Em relação aos bens e à 

privação da liberdade: 

O mesmo ruído é observado em relação ao uso dos veículos, pois há 
caminhonetes adquiridas com os recursos dos programas (assim 
como outros bens) mas que os próprios Avá não podem usufruir, 
nem direta e nem prioritariamente, em razão das regras dos 
programas e porque ficam à disposição dos servidores da Funai; o 
custeio do combustível desses veículos também é assumido pelos 
programas de compensação. No entanto, sempre que os indígenas, 
sobretudo os adultos mais jovens, necessitam se deslocar até 
Minaçu ou até a aldeia da família de Kapitomy’i, há uma série de 
desentendimentos, atrasos e atropelos, embora essas visitas sejam 
previsíveis e periódicas. (RAMOS, 2020, p. 08, In. IC n. 
1.18.001.000663.2019-42). 
 

 Em relação ao uso dos veículos e combustíveis, Ramos (2019) aponta ainda 

que não é realizada a medição de quilometragem diária, sendo este um dos fatores 

que expõe a falta de sistemas de controle da CRATO – também apontado pelo 

relatório n. 201500990 da CGU/TO (2015, p. 36) - em relação a alguns aspectos, 

estando estes conforme Ramos (2019, p. 22), supostamente sendo utilizados para 

uso pessoal ou recreativo por parte de servidores, o que também aparece em 

apuração em um dos procedimentos126.  

Por mais que considerados o sucateamento abissal ao qual vem passando a 

FUNAI sobretudo nos últimos anos, e o mal funcionamento dos programas, também 

em grande parte reflexo direto desse sucateamento, violações graves de direitos 

humanos como essas não deveriam ocorrer jamais, por qualquer justificativa que se 

possa vir a tentar colocar. Nem mesmo se alegados um fracasso total no 

 
124 Relatório de Viagem/Despacho PRGO Anápolis/Uruaçu de 19 de dezembro de 2019, p. 04. Anexo 

ao IC n. 1.18.001.000743.2019-06. 
125 IC n. 1.18.001.000663.2019-42. 
126 IC n. 1.18.001.000743.2019-06. 
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planejamento das ações ou mesmo a corrupção por parte de atores envolvidos em 

sua implementação, o que não é o caso, porém menos ainda teriam justificativa 

quando advindas de quem alega atuar para a proteção, o bem estar e o bem viver 

dos indígenas. 

Para além dos registros do não compartilhamento das chaves com os 

indígenas, outro caso grave, que parece ter relação com o mau funcionamento dos 

programas, foi a morte de Iawi, que ocorreu em 2017. A perícia de Ramos (2019) 

aponta que os períodos de escassez que se estenderam mesmo após a assinatura 

do convênio de 2012, foram extremamente prejudiciais aos Avá-Canoeiro, pois se 

novamente faltavam recursos até para alimentação, como já exposto aqui 

anteriormente, estes faltaram também para a saúde (RAMOS, 2019, P. 19). Assim 

como colocado entre outros, por Silva (2016), e pelo relatório de auditoria da CGU 

(2017), em relação ao mau planejamento das ações e à burocracia a ser enfrentada 

para a execução de seus orçamentos, a perícia aponta como falha do PCIAC o fato 

de que mesmo havendo recursos disponíveis para a realização de exames mais 

precisos e com maior agilidade, o diagnóstico da doença de Iawi levou mais de sete 

anos. Praticamente tudo foi realizado apenas pelo SUS, somando-se ainda as 

dificuldades, atrasos e problemas de deslocamento, já que os exames e o 

tratamento de Iawi estavam sendo realizados na cidade de Goiânia, fazendo com 

que o linfoma que veio a levá-lo à óbito, fosse descoberto quando os recursos para o 

tratamento já eram obsoletos (RAMOS, 2019, p 24). Fatores que também me foram 

relatados em conversa com um pesquisador e funcionário da FUNAI que 

acompanhou o caso. Retomando a burocracia amparada pela violência, como 

propõe o antropólogo David Graeber, violência que pode ter efeitos previsíveis sobre 

o outro, mesmo que sobre esse outro nada se saiba:  

Neste sentido, a burocracia não é estúpida em si mesma; é estúpida 
por gerir situações estúpidas sem ter de se preocupar em interpretá-
las. A ameaça da violência é, em última análise, o que permite seu 
funcionamento e não sua pretensa racionalidade. É o que permite 
que decisões arbitrárias sejam tomadas e que o debate e as 
negociações que caracterizam as relações sociais mais igualitárias 
sejam evitados. (NASCIMENTO; MARTINS, 2017, p. 244). 
 

Na mesma direção dos documentos e registros citados aqui anteriormente, 

em relação às falhas no planejamento e execução dos recursos, a perícia de Ramos 
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(2019) também aponta a sua baixa aplicação na maioria das ações propostas pelos 

programas. Ao encontro com o relatório da CGU (2017), que assinala nada ter sido 

executado através do PAAC no exercício de 2016, Ramos (2019) registra através de 

suas análises de processos da FUNAI, que este se encontrava parado desde 

meados de 2015 (2019, p. 21), estando ativas à época da perícia apenas as ações 

de vigilância, que são executadas diretamente por Furnas. Quanto ao PCIAC, ao se 

referir às diversas possibilidades de aplicação dos recursos que poderiam vir a 

beneficiar os Avá-Canoeiro de forma significativa, e que são previstas nos planos de 

aplicação, ela discorre: 

Todavia, apesar de tantas possibilidades e de significativos recursos, 
ainda é pouco o que tem sido efetivamente feito e são imensas as 
dificuldades para a realização de ações mínimas pelo PCIAC, de 
modo que as ações ficam previstas em planos anuais e são 
prometidas aos indígenas, mas ou não são realizadas, ou demoram 
muito para se concretizarem. (RAMOS, 2019, p. 23, In. IC n. 
1.18.001.0002482017-27). 
 

De fato, as atividades previstas para a execução no plano de aplicação do 

exercício de 2018, mostram um amplo escopo de melhorias que poderiam vir a ser 

concretizadas, e como já mencionado anteriormente, seria quase impossível 

descrevê-las aqui. Ao mesmo tempo, a leitura do documento provoca uma tristeza 

por saber-se do baixo nível de execução das ações, e que nem mesmo demandas 

básicas dos indígenas até então foram concretizadas apesar dos recursos 

disponíveis, como a instalação de energia elétrica por exemplo. 

Enumerando algumas aqui, para além de ações básicas que se repetem em 

mais de um subprograma e também nos planos de aplicação do PAAC, como 

alimentação, atendimento médico, odontológico e combustível, estavam previstas a 

aquisição de material de cama, mesa e banho, material de copa e cozinha, 

passagens para o país, instalação de energia elétrica, aparelhos e utensílios 

domésticos (cinco geladeiras, fogão, tv, etc...) e mobiliário em geral. Também a 

aquisição de animais para pesquisa e abate, sementes, mudas de plantas e 

insumos, material elétrico e eletrônico, aparelhos e equipamentos (utensílios de uso 

médico, odontológico laboratorial e hospitalar), serviços de apoio administrativo, 

técnico e operacional (professores para educação complementar) e serviços de 

áudio, vídeo e foto. Entre outras que se faz importante assinalar aqui, obras e 
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infraestrutura (construção de uma casa de saber do povo Avá-Canoeiro), aquisição 

de material educativo e esportivo, instrumentos musicais e artísticos, e equipamento 

para áudio, vídeo e foto.   

Por mais que primoroso seria se tantas destas ações se concretizassem, 

sobretudo aquelas que correspondem diretamente às demandas dos indígenas, mas 

todos os registros demonstram que as dificuldades são enormes, o número de 

servidores da FUNAI para a realização é muito reduzido e a disparidade entre a 

realidade e as ações previstas é abissal.  

Longe de querer fazer qualquer intromissão ou emitir qualquer indicação em 

relação à elaboração ou à implementação de qualquer ação, já que discorro através 

de registros e informações, se faz importante assinalar aqui uma questão quanto ao 

mal planejamento diagnosticado. A leitura do documento e dos registros nas 

auditorias e perícias faz parecer que tamanha é a quantidade de recursos planejada 

anualmente, que se faz necessário inventar ações extraterrenas para se chegar ao 

valor a ser aplicado e não o contrário, já que tantas demandas imprescindíveis não 

são realizadas, como se faltassem os recursos, que se acumulam para o ano 

posterior. Enquanto parece ser preciso se inventar “benfeitorias” para ser alcançado 

o valor estipulado nos planos, o mais básico não é realizado e por vezes situações 

de precariedade, falta ou impossibilidade são registradas. Mesmo que alertas e 

recomendações tenham sido feitos bem anteriormente por órgãos de controle:  

No que tange à unidade examinada, a baixa execução do plano de 
aplicação da Renda do Patrimônio Indígena foi ocasionada por 
inconsistências no planejamento, que atribui metas além da 
capacidade de execução da Coordenação Regional, e também 
devido à ausência de instrumentos gerenciais (a exemplo de 
indicadores) que alertem tempestivamente o Coordenador Regional 
para falhas na execução do planejamento de forma a possibilitar que 
se realizem correções. (CGU/TO, n. 201500990, 2015, p. 14, 15). 

 
Não cabendo a mim também fazer qualquer colocação sobre as questões e 

situações internas da FUNAI, que não façam parte do já diagnosticado e registrado, 

mas afirmações que me foram prestadas pelos próprios indígenas se repetem 

também em suas reivindicações registradas nas atas de reuniões. Como a de que 

apesar de terem sido disponibilizados alguns equipamentos eletrônicos e internet, e 

também elétricos, como máquinas de lavar, para alimentá-los só há na TI uma 

instalação de energia solar com poucas placas, e um gerador, obsoletos para o 
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funcionamento das últimas, continuando as roupas a serem lavadas à mão. Nesse 

último caso, pelo menos pra mim, melhor seria se a energia elétrica chegasse antes 

e que fosse garantido um atendimento à saúde de qualidade.  

E como não poderia ser diferente, os indígenas expõe sua insatisfação em 

relação às ações realizadas na TI, também registrada em atas de reuniões, como a 

de uma das realizadas com o MPF127, na qual entre outras reivindicações de Trumak 

estão “que as casas devem ser construídas o mais rápido possível. Que também 

necessitam urgente de energia elétrica, de um poço artesiano e de arrumarem as 

estradas”, e que pela demora “ele e seus parentes estão coletando palhas para fazer 

uma moradia. Que até a semana que vem já estará pronta. Que a FUNAI recebe 

recursos e não repassa para os Avá-canoeiros” (ATA REUNIÃO 

PRGO/ANÁPOLIS/URUAÇU, 09/2021, p. 01, 02). Entre outras colocações 

registradas de Niwathima, também estão a de que “ela disse concordar com Trumak 

em relação às casas. Que o sogro de Trumak tem problemas de saúde. Que as 

chuvas podem atrapalhar”, “que também queria lembrar do problema dos salários 

das cuidadoras e do tratorista que não estão recebendo. Que também tem o 

problema da energia elétrica na Aldeia. Que tem uma máquina de lavar roupas 

parada por causa da falta de energia” e que “vai seguir o exemplo do Trumak e vai 

fazer uma casa de palha. Que não vai esperar a FUNAI” (Idem, p. 02). 

Por mais que a pandemia de Covid-19 tenha atrasado algumas ações, as 

reivindicações dos indígenas se referem quase que integralmente a questões que a 

anos não são solucionadas. As casas a que Trumak se refere acima, estavam 

previstas ainda no plano de aplicação do PCIAC de 2018128 (p. 10/14), e como me 

foi informado pelos Avá-Canoeiro, nenhuma das três que seriam construídas, foram 

iniciadas ainda, no início de 2022, havendo apenas duas casas na nova aldeia que 

foram construídas pela TGO, como será visto mais adiante. Também que a energia 

solar que já era obsoleta para fazer funcionar os eletrodomésticos, parou de 

funcionar totalmente durante um período, restando somente a energia produzida 

pelo gerador.   

 
127 Realizada por videoconferência entre os indígenas, o MPF e membros da FUNAI em setembro de 

2021, ata anexada ao IC n. 1.18.001.000743.2019-06.   
128 Anexo ao IC 1.18.001.000248.2017-27 PRGO/Anápolis.  
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 Assim como registrado nos relatórios da CGU de anos anteriores, Ramos 

(2019) aponta que conforme o previsto nos planos do PCIAC para 2017 e 2018, 

apenas 10 a 30% das ações foram executadas. Ao encontro do colocado por Silva 

(2016), a autora vê como um dos maiores entraves para a execução das ações, 

aquisição de bens e contratações, os processos administrativos e licitações que 

devem ser realizados pela CRATO conforme o estabelecido na da lei federal n. 

8.666. Esta, contando com um número muito reduzido de servidores, que devem 

atender ainda a diversos outros povos além dos Avá-Canoeiro.  

Outro grave problema é a pequena estrutura da equipe na CR 
Palmas e na CTL de unidade de Minaçu, além da ausência no 
quadro de especialistas (antropólogos, indigenistas ou outros) no 
trato com a questão indígena e com a promoção do diálogo 
intercultural. A CTL de Minaçu, por exemplo, existe exclusivamente 
para atender a esta comunidade Avá, mas nela trabalham apenas 3 
servidores da própria Funai e um outro contratado temporariamente 
pela TGO. São contratados ou do quadro da Funai um coordenador 
local, um agente administrativo e um motorista. O único deles que 
está constantemente na área é o motorista, mas apenas para levar a 
professora não indígena e a cuidadora, ficando os dois outros 
servidores imersos em questões administrativas e burocráticas. 
(RAMOS, 2019, p. 23-24, In. IC n. 1.18.001.0002482017-27). 

                      
Entre outros fatores relacionados ao mal planejamento e execução das ações, 

a falta de servidores - pelo menos em relação à coordenação regional e sua 

desorganização - parece ser um dos maiores entraves para a concretização das 

atividades, o que pode ser visto em diversos documentos, inclusive na ata da 

reunião citada acima, na qual o servidor da CRATO presente, coloca como primeira 

explicação para os atrasos, a falta de pessoal na FUNAI e a sobrecarga causada 

pelas demandas de vários outros locais. Fator ligado diretamente ao enorme 

sucateamento ao qual vem sendo submetido o órgão, sem concurso desde 2016, 

conforme matéria129 da Indigenistas Associados, em 2018 a FUNAI esteve atuando 

com apenas 30% de sua força de trabalho, o que é agravado pela saída de 

servidores ao se aposentarem, sendo estes substituídos por um número muito 

reduzido de novos empossados. Depois de seguidas protelações, no final de outubro 

de 2021, a FUNAI publicou um edital de processo seletivo para o preenchimento de 

776 vagas temporárias com duração de seis meses, podendo ser prorrogadas no 

 
129 Matéria publicada em 16 de agosto de 2018. Disponível em: 

https://indigenistasassociados.org.br/2018/08/16/deficit-de-pessoal-da-funai-e-alarmante/. 
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máximo até dois anos130. Quantidade irrisória de servidores e período muito curto de 

duração para sanar os graves problemas da fundação. 

Documentos diversos registram as dificuldades imensas vividas pelos 

servidores da FUNAI para se desdobrar e tentar cobrir os trabalhos a serem 

realizados pelo órgão, o que já vem se arrastando a anos, foi agravado pelo 

fechamento de coordenações regionais por governos anteriores e ainda pelo 

aparelhamento realizado pelo atual governo federal, como colocado anteriormente. 

Cabe à CRATO o atendimento às demandas de povos indígenas nos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins, entre eles o grupo do Araguaia.  

A falta de servidores prejudica em muito a execução dos trabalhos da 
Funai/Crat, haja vista que a Unidade possui 26 servidores para 
administrar ações envolvendo etnias em 5 Estados, sendo a maior 
Coordenação Regional do Brasil. Existem ainda os servidores 
lotados nas Coordenações Técnicas Locais, como no caso da CTL-
Minaçu, que é responsável por auxiliar os Avá-Canoeiros e dispõe 

apenas de 3 servidores. (CGU/TO, n. 201500990, 2015, p. 22). 
 

Sucateamento que atinge diretamente além da FUNAI, a todos os povos 

indígenas do país, e que de qualquer forma, não justifica determinadas ações, 

inações ou até irregularidades cometidas em desfavor dos direitos destes povos. 

Nesse sentido, além da FUNAI, ações de outros atores também contribuíram 

diretamente para que o grupo do Araguaia ainda não tenha retornado ao seu 

território.  

Conforme os documentos referentes às ações movidas pelo MPF contra a 

FUNAI e a União, em função das barbaridades cometidas contra os Ãwa pelo 

Estado, o papel desempenhado por esta última, como ator fundamental para o 

fracasso das ações a serem desenvolvidas pelo órgão indigenista, ganha um 

destaque considerável.  

Como registrado na sentença proferida pelo poder judiciário em 2015131, a 

União contesta as alegações colocadas pelo MPF na ação civil de 2012, 

sustentando não ser parte legítima no polo passivo da ação, já que a FUNAI é uma 

autarquia federal, com personalidade jurídica própria. Mesmo assim alega que não 

 
130 Ver edital no sítio: 

https://cdn.direcaoconcursos.com.br/uploads/2021/10/EDITAL_PSS_FUNAI_2021.pdf. 
131 Como já colocado, a sentença condenou a FUNAI e a União ao pagamento de 4000 salários 

mínimos para a aquisição de uma área próxima ao seu território em que os Ãwa pudessem se instalar 
até a regularização da TI Taego Ãwa.  
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houve omissão do órgão indigenista em relação aos Ãwa, por este estar prestando 

auxílio a eles através de envio de alimentos, “verificação de procedimentos 

médicos”, entre outras ações de saúde, acesso a benefícios previdenciários, “e até 

mesmo”, através de transferência de renda132, negando a existência de danos 

morais e materiais aos indígenas.  

Tentativa parca de se isentar de suas responsabilidades, que é rebatida na 

sentença através de fatos e alegações colocadas pelo juízo, nas quais entre outras, 

está a de que a responsabilidade pela delimitação e demarcação das terras 

indígenas é da União, conforme o Art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias-ADCT, da constituição de 1988, que estabeleceu o prazo de cinco anos 

a partir de sua promulgação, para que estas fossem consolidadas. 

Entre outros fatos, aos quais não há necessidade de serem assinalados aqui, 

a ação de 2018 movida pelo MPF, traz alguns dados e alegações importantes, entre 

eles, em relação à legitimidade passiva da União nas ações, para além da sentença 

proferida em 2015: 

Ressalte-se ser frequente que autarquias aleguem insuficiência de 
recursos ou necessidade de autorizações específicas do Ministério 
Supervisor para adoção de medidas estabelecidas em sede judicial. 
Dá o pedido contido nesta ação, direcionado à União. Havendo 
pedido contra ela deduzido, in status assertionis133, tem-se como 
presente sua legitimidade passiva. (ACP/IC n. 
1.36.002.000070/2015-24, 2018, p. 14). 

 
Além de frisar o descumprimento pela União do art. n. 67 da ADCT, já 

banalizado pela conjuntura histórica das inações, a ação também assinala o 

esvaziamento completo da FUNAI nos últimos anos em relação à regularização de 

terras indígenas, através de dados e tabelas referentes às declarações e 

homologações de Tis efetivadas ao longo dos governos de 1985 a 2018, e também 

em relação à questão orçamentária destinada para tal fim. 

 
132 Sentença sobre ACP. n.  2515-18.2012.4.01.4302. Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Vara 

Única da Subseção Judiciária de Gurupi (2015, P. 02, 03). Disponível em:  
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/sentenca_0315_avac
anoeiro.pdf.  
133 Conforme a página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, quando as 

questões que envolvem a ação, como a legitimidade passiva, devem ser aferidas pelo juízo através 
dos elementos colocados pelo autor na petição inicial. Disponível em: 
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-
detalhes/condicoes-da-acao/teoria-da-assercao-2013-condicoes-da-acao.    
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Os valores executados (liquidados) para “Delimitação, Demarcação e 
Regularização de Terras Indígenas” em 2017 corresponderam a R$ 
1,91 milhão (2017), sendo que em 2016 observou-se uma despesa 
liquidada de R$ 3,77 milhões, do que se extrai uma redução 
significativa de um ano para outro. Consequentemente, as ações de 
demarcação das diversas etnias resultam comprometidas, 
caracterizando-se uma mora e, por que não dizer, omissão 
inconstitucional inaceitável. (ACP/IC n. 1.36.002.000070/2015-24, 
2018, p.19, aspas e parênteses do original). 

 
A ação se fundamenta também em relatório134 publicado pelo Conselho de 

Direitos Humanos da ONU em 2016, que traz um panorama sobre a questão 

indígena no Brasil, apontando à época, que os povos indígenas viviam o período 

mais grave de risco desde a promulgação da constituição de 1988. Ao assinalar que 

por falta de ações efetivas do Estado, os povos indígenas acabam por ser forçados 

a retomarem suas terras para garantir sua sobrevivência e proteção, em muitos 

casos, mesmo que tenham que morrer em nome de seu território, os trechos do 

relatório citados na ação apontam os principais fatores que impossibilitam a 

regularização das TIs no Brasil.  

Entre eles, a redução e o enfraquecimento dos servidores da FUNAI, atrasos 

administrativos constantes e judicialização quase total dos processos de 

demarcação por interesses obscuros ou ilícitos. Também a interpretação errônea 

das circunstâncias que envolvem os processos de demarcação por parte de atores 

imbuídos de interesses políticos, levando à discriminação, ao desrespeito e à 

conflitos entre pequenos agricultores e municípios com os povos indígenas. Todos 

estes, ligados diretamente à não regularização da terra indígena Taego Ãwa.        

O grupo do Araguaia foi privado desde 1973 do usufruto de seu território e de 

todas as esferas de sua existência ligadas a ele, suas tradições, costumes e 

atividades produtivas e de subsistência, não podendo nem mesmo plantar seus 

cultivares na aldeia Canoanã, além de ter tido desde então praticamente todos os 

seus direitos violados, por terem sido retirados de seu território pela FUNAI “em 

benefício do problema, os invasores” (RAMOS, 2008, p. 103). E mesmo depois da 

condenação da União e da FUNAI em 2015, ao pagamento de uma indenização e 

da quantia mensal de 1/5 do salário mínimo a cada integrante do grupo, valor 

 
134 Relatório da Missão ao Brasil da Relatora Especial Sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

Disponível em: http://unsr.vtaulicorpuz.org/?p=1831&lang=es. 
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majorado posteriormente para 1/2 salário, conforme disposto na ação do MPF de 

2018, o documento registra uma série de violações graves que continuaram a 

ocorrer.  

Registre-se que nos embargos manejados pelo MPF fatos novos 
foram levados ao conhecimento do juízo, a saber: (a) atrasos nos 
pagamentos dos valores de 1/5 do salário mínimo e o não 
recebimento por uma indígena do valor de setembro/2014; (b) a 
quantia fixada judicialmente (um pouco superior a R$ 150,00), não 
custeia, muitas vezes, sequer o deslocamento dos índios às 
agências bancárias; (c) ausência de veículos da FUNAI para fazer a 
logística e o deslocamento dos indígenas para o recebimento; (d) 
existem atrasos no procedimento de demarcação das terras; (e) 
ocorre a sobreposição da terra indígena com assentamento do 
INCRA; (f) verifica-se o não recebimento da cesta básica fornecida 
pela FUNAI e a constatação da entrega de gêneros alimentícios 
vencidos; (g) existem falhas no sistema de saúde indígena que, 
inclusive, podem ter concorrido para o falecimento do líder da etnia, 
Tutao (ou Tutawa). (ACP/IC n. 1.36.002.000070/2015-24, 2018, p. 
07, itens e parênteses do original). 
 

Violações graves, sobretudo se confirmado que as falhas no sistema de 

saúde vieram a contribuir para a morte de Tutawa, assim como as falhas nas ações 

dos programas de compensação parecem ter contribuído para a morte de Iawi do 

grupo do Tocantins, como demonstram os registros de Ramos (2019, p. 24). 

Situações de violação, ligadas diretamente ao sucateamento do órgão indigenista, 

que reflete também diretamente na precariedade da administração das ações a 

serem executadas, constantemente prejudicando os indígenas. No Tocantins, a 

inviabilidade da utilização dos recursos existentes, pela dificuldade de planejamento, 

no Araguaia, os atrasos e omissões da União em disponibilizar recursos, envolvidos 

pelo baixo número de servidores e a precariedade na administração das ações.         

Não bastante o sucateamento, a omissão da FUNAI desde a captura e o 

abandono dos Ãwa nas terras dos Javaé, e como demonstra a sentença de 2015, 

apenas “com tímida atuação a partir de 2011” (2015, p. 06) - e só depois que 

começaram os trabalhos de identificação da TI Taego Ãwa pelo GT, quando a 

omissão histórica do órgão ganhou visibilidade - esta, assim como a União, também 

havia negado que houvesse omissão de sua parte, em sua contestação à ação 

movida pelo MPF em 2012. Entre as alegações o órgão afirma que esteve 

realizando diversas ações, as quais não há necessidade de serem assinaladas 
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aqui135, além das mesmas colocadas pela União, sobre ter prestado auxílios de 

saúde, previdenciários, e de alimentos, já que como demonstra a ação do MPF de 

2018, nem mesmo as ações mais básicas vieram se concretizando regularmente, 

mesmo depois da FUNAI ter sido condenada a efetivá-las. 

A sentença traz ainda fatores que explicitam ainda mais a falta de legitimidade 

das alegações da FUNAI e da União em suas contestações, quando dispõe sobre a 

especificação de provas que viessem as partes a pretenderem produzir: 

Intimadas as partes a especificarem provas que pretendessem 
produzir, o MPF requereu a oitiva da antropóloga Patrícia de 
Mendonça Rodrigues, realizadora do trabalho de campo com os Avá-
Canoeiro, cujo relatório está apenso nos autos. A FUNAI e a União 
nada requereram. (SENTENÇA ACP n.  251518.2012.4.01.4302, 
2015, p. 03).  
 

É o “efeito boomerang” sobre o estado brasileiro, como assinala Ramos 

(2008, p. 100), se referindo ao pagamento da indenização a que foram condenadas 

a FUNAI e a União, também pela (des)razão do órgão indigenista nas ações 

desastrosas deferidas contra os Panará, conforme colocado anteriormente.    

A sentença de 2015 em favor dos Ãwa, enfatiza a inexpressividade e 

paliatividade das medidas adotadas pela FUNAI em relação ao grupo do Araguaia, 

sujeitando os indígenas a todo o tipo de privações, inclusive a alimentar, decorrentes 

de sua privação ao território e das omissões e negligências da FUNAI e da União em 

relação à sua demarcação, cujo prazo a muito foi superado e que deveria ter sido 

concretizada a décadas.  

 Entre os atores responsáveis pelos atrasos na demarcação de Taego Ãwa, 

figura também o INCRA, que é parte da ação do MPF de 2018, a quem cabe tomar 

as medidas de reassentamento dos ocupantes não indígenas, beneficiados pelo 

projeto de assentamento do órgão sobre a TI, último passo para a conclusão da 

demarcação. Também, conforme postula a ação, um dos principais fatores 

responsáveis pelo atraso na demarcação após ter sido emitida a portaria 

declaratória de Taego Ãwa.  

 
135 Ver Sentença sobre ACP. n.  2515-18.2012.4.01.4302. Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 

Vara Única da Subseção Judiciária de Gurupi (2015, p. 02). Disponível em:  
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/sentenca_0315_avac
anoeiro.pdf.  
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Conforme o documento do MPF, o órgão foi informado pela FUNAI em março 

de 2018, que o INCRA ainda não havia levado a questão à Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal - CCAF da CGU/AGU, conforme havia 

informado este último em ofício de abril de 2017.  

E desse modo, mesmo depois de todas as atrocidades históricas, a 

representatividade do Estado parece querer continuar a facilitar como seu papel: 

“morte física por guerra aberta ou pacificação, necessária redução dos efetivos 

humanos a quebrar solidariedades e a facilitar outro tipo de morte, a da alteridade. 

(LIMA, 1995, p. 308, grifo do original).    

A ação do MPF foi ajuizada em maio de 2018 tendo como pedido principal a 

fixação do prazo de um ano para a conclusão da demarcação de Taego Ãwa pela 

União, a FUNAI e pelo INCRA, que em decorrência da pandemia de covid-19, foi 

prorrogado até o final de agosto de 2021. Fixação de prazo também como estratégia 

de reduzir a postergação dos direitos territoriais dos Ãwa, já que como assinala o 

documento, a União entrou com recurso contra o pagamento da indenização por 

danos morais, que visa a aquisição de terras onde o grupo do Araguaia possa 

permanecer até a concretização da demarcação, sentenciada em 2015. Conforme o 

documento, a questão encontrava-se em discussão no TRF-1 (onde ainda se 

encontra em tramitação, conforme visto anteriormente), e provavelmente a União iria 

ainda recorrer ao STJ e ao STF. Como já mencionado, depois de uma perícia 

realizada pela FUNAI com acompanhamento antropológico, em uma decisão do 

TRF-1 de dezembro de 2021, foram negados os recursos apresentados pela FUNAI 

contra a ação do MPF de 2018. E imposta multa de R$ 12.000,00 para a FUNAI e 

outra no mesmo valor ao INCRA, além de multa diária de R$ 500,00 aos órgãos a 

partir de 2022, enquanto Taego Ãwa não for demarcada e desobstruída. Pelo 

descaso e descumprimento da determinação e o não reassentamento das famílias 

beneficiadas pelo Assentamento Caracol, que se sobrepõe à área da terra 

indígena136.                

 
136 Ver matéria do MPF no sítio: http://www.mpf.mp.br/regiao1/sala-de-imprensa/noticias-r1/trf1-

determina-a-aplicacao-de-multa-a-orgaos-por-mora-na-demarcacao-de-terras-dos-ava-canoeiro-no-
tocantins. E a Decisão/Agravo de Instrumento (202) 1018793-67.2021.4.01.0000, de 16 de dezembro 
de 2021, disponível em: http://www.mpf.mp.br/regiao1/sala-de-imprensa/docs/decisao-ava-canoeiro-
do-rio-araguaia 
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Em relação ao sucateamento e aos problemas na administração das ações a 

serem realizadas, situações em comum se repetem entre os povos indígenas, 

podendo pelo menos ser afirmadas aqui quanto ao grupo do Araguaia e o do 

Tocantins, as relacionadas às falhas no sistema de saúde, às questões de 

deslocamento, de passagens, de falta de veículos e de combustível.  

No Tocantins, enquanto persistem esses problemas, as ações continuam com 

baixo nível de execução, não havendo também em determinados períodos, recursos 

disponíveis para o deslocamento dos indígenas. A exemplo, conforme registrou 

Ramos (2019), na ocasião de uma visita de membros do grupo à TI urubu Branco 

dos Tapirapé, não havia recursos para o seu retorno, fato que se deu em 2019, após 

iniciado o ano letivo, e que impediu por algum tempo que Niwathima e Parazinho 

realizassem suas atividades na Escola Ikatote. 

Porém os problemas mais graves em relação ao grupo do Tocantins parecem 

ser os relacionados à saúde, como aconteceu no caso da demora no diagnóstico da 

doença de Iawi, ou sobretudo em casos de emergência. Como aponta Ramos (2019) 

em relação ao PCIAC, a necessidade de se realizar orçamentos e licitações, impede 

que estes sejam solucionados por meio dos recursos: 

Portanto, se necessitam fazer uma cirurgia, um exame de 
emergência, ou uma consulta em especialistas, o programa pode até 
cobrir, mas esse é um processo dificultoso que demanda tomadas de 
preços e licitações prévias, e que acaba por não se concluir a tempo 
da urgência que as situações de saúde demandam, de modo que só 
conseguem executar nessa área, ações que não sejam urgentes, 
sendo este o caso de uma cirurgia de olhos de Matcha, custeada 
pelo Programa. Em função destas dificuldades e do drama que se 
tornou a saúde local e o tratamento de Iawi, foi proposto no Plano 
anual de 2016 a contratação de plano de saúde particular para 
atender aos nove membros do grupo; mas no Plano anual de 2017 
consta que “a FUNAI não realizou contrato de adesão a plano de 
saúde particular para o grupo”; já no Plano de 2018, consta que 
haviam conseguido disponibilizar ‘‘contratos de serviços médico 
hospitalares”. Não tivemos acesso a prestação de contas de 2018, 
de modo que não se sabe se esse serviço foi concretizado em algum 
caso específico, mas pelas informações produzidas na Tl, tudo indica 
que não. (RAMOS, 2019, p. 24, In. IC n. 1.18.001.0002482017-27, 
grifos do original). 
 

 Como citado anteriormente, em relação ao PAAC, o relatório de auditoria da 

CGU (2017) aponta que o estabelecimento de um plano emergencial para o 
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atendimento de despesas mais urgentes poderia vir a sanar esse tipo de problema e 

protegeria os indígenas das situações de precariedade. 

 De outro modo, apesar dos problemas graves apontados pelos documentos, 

do mau planejamento e do baixo nível de execução das ações, considerando-se 

ainda as dificuldades ocasionadas pelo quadro muito resumido de servidores 

atuando nos órgãos da FUNAI, o Relatório de Avaliação n. 201800248 da CGU 

(2018), assinala uma tendência de melhora no cenário geral, em relação ao 

atendimento das recomendações feitas ao órgão através do relatório de auditoria 

publicado no ano anterior.  

Em relação ao grupo do Araguaia, apesar do recurso interposto pela União, 

referente ao pagamento da indenização estipulada pela sentença judicial de 2015, a 

ação movida pelo MPF em 2018, além de requerer o prazo de para a demarcação 

de Taego Ãwa pelo INCRA e pela FUNAI, o que acabou se desdobrando nas multas 

pelo descumprimento, requereu também que a União garantisse o orçamento para 

sua concretização, mesmo que necessários fossem remanejamentos orçamentários.  

A ação de 2018 requereu também que em face à privação dos Ãwa de seu 

território e meios de subsistência, seja majorada para um salário mínimo pela União, 

a quantia mensal a ser recebida por cada integrante do grupo, acrescida de R$ 

150,00 para que os próprios indígenas se responsabilizem pelo seu deslocamento 

para a retirada dos recursos na agência em Formoso do Araguaia - TO.           

Quanto ao grupo do Tocantins, conforme ofício de resposta às solicitações do 

MPF de agosto de 2020, a CGU afirma que das dez recomendações expedidas pelo 

Relatório de Auditoria n. 2015009/CGU/TO (2015, p. 7, 8), oito já haviam sido 

atendidas pela FUNAI. Entre elas a elaboração de cronogramas de licitação, de 

procedimentos ou indicadores para o acompanhamento da execução dos planos de 

aplicação e de normativos específicos entre a CRATO e a FUNAI sede para a 

gestão da RPI. 

As recomendações no relatório da CGU n. 201701711 (2017, p. 23, 24), 

também foram dispostas conforme as fragilidades auditadas na gestão da renda 

envolvendo o planejamento, o monitoramento e a execução das ações, aquisições 

de bens e contratações de serviços, semelhantes às dispostas no relatório da 

CGU/TO (2015), como a implementação de estratégias específicas para a 
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administração da RPI, entre outras. Destaco aqui a recomendação para o 

estabelecimento de parâmetros claros sobre a participação das comunidades 

indígenas na elaboração dos planos de aplicação, e de que sejam definidos nestes 

últimos os gastos prioritários a serem realizados, caso haja limites de logística ou 

operacionais.  

Conforme os documentos elaborados até março de 2021, enviados em 

resposta às solicitações do MPF, a FUNAI estava elaborando através das 

recomendações do relatório, um “Projeto de Estruturação da Rede de Patrimônio 

Indígena”, no intuito de resolver as fragilidades apontadas na auditoria.  

Em relação às fragilidades na gestão e execução das ações dos programas, a 

perícia antropológica de Ramos (2019)137 também sugere que sejam aprimorados os 

sistemas de planejamento, que os planos anuais sejam elaborados no ano anterior 

ao exercício a ser executado, e que estes estabeleçam apenas a liberação do que 

realmente será realizado pelos programas no exercício.  

Por outro lado, quanto à RPI, a autora propõe a retirada dos recursos da 

renda para que estes sejam administrados de outra forma, no intuito de 

desburocratizar sua gestão, a exemplo, através de uma organização ou associação 

própria dos indígenas, com gestão técnica terceirizada e especializada em relação à 

questão indígena, e sob a supervisão da FUNAI. Visando preparar os Avá-Canoeiro 

para assumir a administração integral dos recursos, o que resolveria diversos 

problemas na gestão do PAAC e do PCIAC, e o que aliás é previsto na legislação 

referente como já abordado. 

 Nesse sentido, Ramos (2019) sugere também a ampliação e a qualificação da 

equipe que trabalha diretamente na área indígena, com a contratação de pelo 

menos um indigenista ou antropólogo que possa trabalhar permanentemente com os 

indígenas, na elaboração de projetos que visem a construção de sua autonomia.  

Conforme o laudo de Ramos (2020)138, para que este possa atuar também no 

acompanhamento e ajuste das ações dos programas à realidade indígena, e na 

valorização do modo próprio de vida dos Avá-Canoeiro, Tapirapé, ou membros de 

outros grupos étnicos, quando estes estiverem na TI.  

 
137 IC n. 1.18.001.0002482017-27. 
138 IC n. 1.18.001.000663.2019-42.  
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 Nesse laudo, e também ao encontro das recomendações feitas pela CGU, a 

autora ressalta a importância da criação de protocolos de participação e consulta 

junto aos indígenas, para que estes sejam ouvidos, em relação às ações dos 

programas e também quanto aos empreendimentos que afetem sua vida e seu 

território.            

Por fim, sugere-se recomendar à Funai que reformule, junto aos Avá-
Canoeiro, os programas em andamento e para que trabalhe de modo 
mais efetivo na proteção do seu território e na gestão deste, em vez 
de trabalhar em prol de licenciamentos de empreendimentos que, na 
maioria das vezes, além de propor medidas de compensação pífias, 
aumentam as formas de controle sobre o grupo, a sua dependência 
do mundo extra-aldeia e que comprometem o território de usufruto 
livre pelas atuais e futuras gerações. (RAMOS, 2020, p. 21, In. IC n. 
1.18.001.000663.2019-42). 

 
Ramos (2019) sugere ainda que sejam elaborados projetos para que possam 

ser registrados os conhecimentos e a memória dos Avá, destacando a urgência da 

realização destes para que através do protagonismo das mulheres mais velhas, os 

conhecimentos envolvendo histórias, contos, sistemas de classificação da natureza, 

cânticos, músicas, conhecimentos medicinais e xamânicos, que sejam passíveis de 

registro, conforme a vontade dos indígenas, sejam garantidos às gerações futuras. 

Também que sejam pensadas formas para o estímulo do uso de sua medicina e 

métodos terapêuticos, realizados investimentos para a produção de alimentos 

saudáveis de acordo com os hábitos alimentares dos Avá, para a produção de 

material didático bilíngue e para a garantia de seu acesso aos melhores sistemas de 

saúde, tanto públicos quanto privados. 

Em resposta emitida em março de 2021, a FUNAI negou alguns 

apontamentos feitos pela autora no laudo, como em relação à participação pró forma 

dos indígenas na elaboração e nas consultas sobre os projetos, alegando que “Não 

podemos responder por períodos passados. Atualmente, os indígenas participam da 

elaboração dos planos e projetos dirigidos a eles” (OFÍCIO N. 44/2021/SEDISC - 

CR-ATO/DIT - CR-ATO/CR-ATO/FUNAI, p. 02)139. E também em relação aos 

indígenas não disporem das chaves do cadeado da entrada da TI, fato também 

constatado pelo ex-procurador do MPF de Anápolis na ocasião de uma diligência 

realizada à terra indígena, em dezembro de 2019, como colocado anteriormente. O 

 
139 Anexo ao IC n. 1.18.001.000663.2019-42.  
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órgão afirmou que os trabalhos não são dirigidos ao empreendimento, mas sim aos 

indígenas e que iria apurar se havia problemas de falta de alimentos na TI.  

Sugeriu também a capacitação em indigenismo e em noções de antropologia 

para os servidores da CTL de Minaçu, ação que se viesse a se concretizar seria de 

fundamental importância, e que como assinala Lima (2002), por mais que 

timidamente, já ocorreu em outros momentos da história do órgão, como nos cursos 

de formação de indigenistas da década de 70, nos quais noções de etnologia, 

sociologia, antropologia e linguística, foram aos poucos sendo incorporadas. Noções 

que para o autor deveriam ser obrigatórias inclusive para ocupantes de instâncias 

superiores do órgão, para a melhoria das políticas indigenistas e para o 

conhecimento dos problemas indígenas através do registro, da reflexão e da crítica 

sobre experiências indigenistas e antropológicas importantes do cotidiano.    

A FUNAI sugeriu ainda a realização de oficinas de direitos sociais e 

previdenciários aos indígenas, para contribuir com sua autonomia, fator que também 

seria fundamental, e que faz parte das demandas dos Avá-Canoeiro como visto 

através dos registros de Tapirapé (2018), que pelo contrário também demonstraram 

que o Projeto Ikatote, fruto das lutas dos indígenas para a aquisição de 

conhecimentos e conscientização, estava sendo visto como problema pelo o ex-

coordenador da CTL. Por fim o órgão sugeriu “a elaboração de um Protocolo de 

Consultas aos Indígenas para que haja o fortalecimento da instituição da Consulta e 

para reduzir os questionamentos a esta unidade descentralizada” (OFÍCIO N. 

44/2021/SEDISC - CR-ATO/DIT - CR-ATO/CR-ATO/FUNAI, p. 02,).  

Como resultado das reuniões com os Avá-Canoeiro, em agosto de 2021 o 

MPF recomendou140 à FUNAI que realize o repasse direto da quantia de R$ 60.000 

mensais provenientes do PCIAC para uma conta a ser administrada pelos indígenas 

em um período de um ano de avaliação com a participação de técnicos da FUNAI, 

professores universitários e antropólogos. A contratação imediata de um plano de 

saúde, assistência e educação em gestão básica de recursos financeiros para os 

indígenas, além da criação de uma comissão de representantes dos Avá-Canoeiro, 

FUNAI, UFG, e outros pesquisadores, para estudar e propor também pelo prazo de 

um ano, formas de gestão e de determinação de prioridades para a aplicação de 

 
140 Recomendação n. 1/2021 anexa ao IC n. 1.18.001.000743.2019-06.  
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outros recursos como os do PAAC com o acompanhamento do MPF, da CGU e do 

TCU. O MPF destacou que o não acatamento da recomendação poderá ensejar 

propositura de Ação Civil Pública e a responsabilização dos envolvidos, na forma da 

lei.   

Ainda muitos e grandes passos a serem alcançados, sobretudo se 

considerada a atual administração nos grandes cargos da FUNAI, porém, com 

diversos avanços e passos dados, em grande parte pela gradativa tomada de 

consciência e engajamento dos indígenas, em conjunto com os aliados na luta pelos 

seus direitos.      

 

4.2 - As Empresas 

 

Já em relação à Furnas/CPFL, o descumprimento do Decreto n. 103 de 1996, 

que autorizou o aproveitamento hidroelétrico do rio Tocantins por Serra da Mesa, 

não se deu apenas pelos grandes atrasos no repasse dos royalties, mas também 

pela não reposição das áreas a serem restituídas à TI. O decreto estipulou à época 

a suspensão da Concessão da UHE caso a obrigação de repor as áreas não fosse 

cumprida em 180 dias, o que não aconteceu até então e ainda impede que a TI seja 

homologada, como já mencionado.      

 Conforme Silva (2016) Furnas teve dificuldades para adquirir todas as áreas 

previstas pelo motivo de muitas estarem penhoradas a bancos ou em execução 

judicial, e segundo Ramos (2019), restavam até então cinco ocupantes que não 

aceitaram as indenizações propostas, continuando em áreas dentro da TI, por meio 

de decisões judiciais. Além de alguns ocupantes e seus parentes que já haviam sido 

indenizados e que retornaram às antigas ocupações de forma irregular. Silva (2016) 

assinala que apesar de as questões jurídicas serem os maiores entraves para a 

homologação de terras indígenas, não se pode negar a responsabilidade da FUNAI 

e de Furnas por este problema ainda não ter sido solucionado.  

Pequeno (2005) já vinha alertando sobre o descaso de Furnas em relação a 

essa questão, assinalando as violações aos direitos dos indígenas e os obstáculos 

burocráticos e administrativos colocados pela empresa para o descumprimento dos 

acordos firmados com a FUNAI. Conforme o autor, a demarcação administrativa da 
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TI, só foi iniciada pela FUNAI em 1999, três anos depois de sua declaração como 

posse permanente dos Avá-Canoeiro pelo Ministério da Justiça. Quando Furnas, 

durante os procedimentos demarcatórios, solicitou a alteração dos limites da terra 

indígena por estarem incidindo “sobre estruturas importantes da UHE”. A FUNAI 

cedeu realizando as alterações, sob um novo comprometimento por parte da 

empresa de adquirir as áreas prioritárias referidas anteriormente. Compromisso que 

havia sido firmado em decorrência do Decreto n. 103/1996, e ao qual a FUNAI já 

havia cedido, concordando que Furnas adquirisse primeiramente as áreas 

complementares, frente às alegações de dificuldades de ordem legal colocadas pela 

empresa, para a aquisição imediata das áreas prioritárias, fundamentais para a 

preservação e garantia de recursos ambientais aos Avá-Canoeiro. 

Ao longo desses aproximadamente 07 anos, desde o início da 
demarcação da Terra Indígena Avá-Canoeiro, várias 
correspondências oficiais da Funai foram encaminhadas a Furnas 
solicitando providências e soluções urgentes para poder concluir o 
processo demarcatório da terra indígena. Porém esta empresa 
continua se valendo de respostas evasivas e argumentando enfrentar 
as mesmas dificuldades de ordem legal para aquisição das áreas das 
cabeceiras do córrego Pirapitinga. (PEQUENO, 2005, p. 177). 

 
 Conforme o autor, em 2001 a FUNAI recorreu ao Congresso Nacional através 

de um dossiê ressaltando os descumprimentos ao Decreto n. 103/96, sobretudo a 

questão da suspensão da concessão da UHE, porém como registra Silva (2016), e 

também o laudo de Ramos (2019), até então quanto a isso, nada foi resolvido.  

Como visto, a previsão de regularização já estava presente nos 
ajustes celebrados entre Furnas e Funai, desde 1986 (o convênio 
023/1986); todavia, apesar da importância do território desobstruído 
para o grupo e das obrigações legais assumidas por Furnas, o 
procedimento administrativo de regularização fundiária e a completa 
desobstrução da área para uso exclusivo dos indígenas ainda não 
está concluído, situação que precisa ser revista em breve período de 
tempo, dado o já transcorrido. (RAMOS, 2019, p. 13, In. IC n. 
1.18.001.0002482017-27). 
 

  Por mais que as questões judiciais sejam grandes entraves para a 

homologação de terras indígenas, uma situação que já perdura a tantos anos depois 

de tantos acordos, levanta no mínimo uma dúvida sobre até que ponto se tratam de 

“entraves”, e a partir de que ponto seriam já subterfúgios para a empresa ir 

protelando uma busca efetiva de resolução para a questão. Já que como colocam 

Viveiros de Castro e Andrade (1988, p. 08), as populações humanas atingidas pelos 
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empreendimentos passam a fazer parte do ambiente, sendo consideradas como um 

problema ambiental, e cabe às empresas definirem “para quem é o ambiente, e qual 

o lugar dos setores sociais afetados”.  

Silva (2016) chama a atenção para essa imposição de obstáculos à resolução 

dos processos demarcatórios, ressaltando que as intervenções de empresas e o 

desenvolvimento de atividades econômicas em terras indígenas, se tornam mais 

difíceis a partir de sua homologação. Também em relação às empresas: 

Esse cenário reflete como o território indígena pelo exercício do 
poder vai sendo apropriado, controlado e comandado por uma 
empresa que detém o dinheiro e está, nesse contexto, acima da 
Constituição Federal e da própria FUNAI. [...] Assim, a produção da 
vida indígena se correlaciona com as estratégias e as diversas 
relações de poder de uma empresa. Aos poucos, a Terra Indígena 
Avá-Canoeiro passa a ser um território institucionalizado, gerido por 
órgãos e empresas, cada qual com seus interesses e com lógicas 
territoriais diferentes. (SILVA, 2016, p. 223). 

 
 Em documento enviado ao MPF em 2020141, a empresa alegou que para a 

aquisição da área, dependia apenas da vistoria e da aprovação da FUNAI, a qual já 

estaria aguardando desde 2015. Também que aguardava as informações referentes 

para realizar a indenização dos ocupantes que fazem jus ao pagamento de 

benfeitorias. A Cláusula Segunda do termo do Convênio n. 9000000455, estipula 

como obrigação de Furnas, adquirir a área denominada como “Gleba 3”, e obrigação 

da FUNAI, caso a aquisição da área seja impossibilitada, “adotar medidas 

necessárias à obtenção de decreto de desapropriação da área e promovê-la”. Silva 

(2016) assinala que à época, a FUNAI estava tentando fazer a desobstrução da 

gleba e viabilizar as indenizações aos ocupantes. O que também demonstra um 

documento de 2014 da CTL de Minaçu, anexado ao mesmo procedimento do MPF, 

solicitando a união de esforços da CRATO e da FUNAI sede, para que fosse 

promovida uma força tarefa da Polícia Federal visando a retirada dos intrusos da TI, 

trazendo também algumas informações sobre pessoas multadas.  

Conforme os documentos, Invasões à TI - situação também muito comum nas 

“áreas de influência” de complexos hidrelétricos, além dos impactos diretos 

causados por sua implementação, como assinalam Viveiros de Castro e Andrade 

(1988, p. 07) - acontecem frequentemente e geram tensão entre os indígenas, 

 
141  Anexado ao IC n. 1.18.001.0007432019-06. 
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funcionários da FUNAI e os vigilantes das empresas contratadas por Furnas, 

havendo registros de ameaça de morte em boletim de ocorrência a um desses 

vigilantes. Além das dificuldades jurídicas relativas aos ocupantes que não 

aceitaram as indenizações oferecidas, e os já indenizados que voltam a ocupar 

áreas da TI de forma irregular, estão também os que praticam a invasão para a 

retirada de madeira, caça, pesca ou mesmo com a soltura de gado, entre outras 

atividades. 

Segundo publicação do Ministério da Justiça142, em novembro de 2021 a 

Polícia Federal esteve executando uma operação com diversos mandados judiciais 

e alguns mandados de prisão contra invasores da TI Avá-Canoeiro. Conforme me foi 

informado pelos indígenas, alguns foram presos e outros retirados pela operação e 

apesar de as prisões terem se efetivado pelo período curto de cerca de uma 

semana, não há no início de 2022 invasores residindo dentro da TI.       

Quanto aos registros, apesar de todas as dificuldades que permeiam a 

situação, o que pode ser observado em relação à questão da não regularização da 

terra indígena depois de tantas décadas, é que a diferença de interesses, o 

desentendimento, as omissões e as falhas cometidas, acabam por recair também 

nessa questão em um “jogo de empurra institucional” (Granado 2005, p. 96), que 

acaba por impedir que as ações sejam concretizadas.         

De um lado está a empresa com seu poderio econômico; de outro, 
um órgão público, em geral desestruturado, como é o caso da Funai, 
dando margem à insegurança, sinalizada várias vezes pelo parceiro 
privado, quanto à aplicação dos recursos despendidos efetivamente 
em benefício dos Avá e da proteção da Terra Indígena. Observa-se 
ainda que o não-funcionamento da parceria, quase sempre, após 
longo período de inércia, pode levar esse órgão público 
aparentemente sem defesa, com sua máquina desmantelada, a uma 
atitude extrema: aciona o poder legal constituído, solicitando a 
interveniência do Ministério Público Federal, conforme prevê a 
Constituição Federal, que virá em defesa dos interesses dos sujeitos 
prejudicados nessa disputa. Poder econômico e político x poder 
legal. E, a partir de sua inclusão no processo, a pendência, na 
maioria das vezes, é prontamente diluída. Entretanto, como toda 
questão que envolve poder legal costuma ser excessivamente 
morosa, ao final, ainda que a empresa arque com os devidos custos, 
agora mais volumosos para “corrigir a conduta”, a ação (causadora 
da discórdia), tardiamente executada, tende a não surtir mais o efeito 

 
142 Ver: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/12/pf-reprime-invasao-de-terras-indigenas-

no-goias. 
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desejado. Supõe-se que fique caracterizada aí, a intencionalidade 
dessa disfunção. Faz-se o mínimo ou age-se sob pressão. Como a 
pressão acaba por gerar desgastes para todos os envolvidos, 
representando, inclusive, custos políticos, esse recurso acaba só 
sendo usado in extremis. No dia-a-dia, vai-se “empurrando com a 
barriga”. (Granado, 2005, p. 82, grifos e parênteses da autora). 
 

Ao contrário de uma atitude extrema, ou de um recurso só utilizado em 

situações extremas, como coloca a autora, esperar que a FUNAI recorra a uma 

instância do poder legal, seja ao Ministério Público, ou à outra instituição, se mostra 

como um modus operandi pelo qual atuam a maioria das empresas (pelo menos é o 

que pode ser afirmado em relação às abordadas neste texto, como será visto), para 

aí então cumprirem os acordos ou repararem danos causados aos indígenas. Muitas 

vezes, só depois de esgotados os últimos recursos e quase sempre, depois de um 

longo período transcorrido e protelado, apostando na morosidade dos processos 

judiciais ou burocráticos de implementação. Interveniência que também vem sendo 

fundamental para que a FUNAI cumpra a legislação e faça valer os direitos mínimos 

assegurados aos indígenas. Pela quantidade de registros e de acontecimentos 

dessa natureza, pode-se dizer que se trata de um “empurrar com a barriga ao 

extremo dia a dia”.  

Afora também que a interveniência do MPF pode ser estipulada na legislação, 

como no caso do Art. 232 da constituição de 1988, ou do Decreto n. 103/1996, que 

através de seu Art. 3º, determina a interveniência do órgão na administração feita 

pela FUNAI dos royalties recebidos de Furnas, ou concessionários de Serra da 

Mesa. E ainda há os casos em que as questões judiciais são inseridas na 

elaboração de contratos ou acordos, sendo estes firmados, já com o intuito extinguir 

ações judiciais, como é o caso do termo de convênio n. 900000045/2012, que 

estipula em sua cláusula 15º, a extinção da ação 2007.35.00.008826-8. Essa, 

movida pela FUNAI contra Furnas e CPFL, que como já mencionado, garantiu que o 

convênio viesse a ser firmado depois de uma década de protelação.  

Nesse sentido, apesar de Furnas estar em primeiro plano, cabendo à CPFL 

conforme o termo de convênio, a obrigação de “ressarcir Furnas dos pagamentos 

efetuados à FUNAI”, a empresa é parte no acordo, à qual cabe a parcela de 51,54% 

do pagamento dos recursos. Sendo assim, fica aberta por vulnerabilidade de Furnas 
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e do Estado, a possibilidade de que o “parceiro” intervenha para além do que seria 

uma atuação em segundo plano. 

Como colocado anteriormente, conforme Granado (2005), após iniciada a 

parceria de Furnas com a Semesa143, à época, a empresa passou a reivindicar para 

si a participação nas decisões referentes aos empreendimentos, através da 

alegação de ser o acionista majoritário. Decisões que incluíam entre outras a 

questão indígena e os programas ambientais, ficando acordado nos contratos, a 

obrigatoriedade da aprovação da empresa para serem liberadas e realizadas as 

ações dos programas. Segundo os registros da autora, Furnas em 2002, a pedido da 

Semesa, chegou a apresentar à FUNAI uma proposta mais “enxuta” do PACTO 

quanto às ações a serem realizadas pelo programa. Em 2004, a Semesa contratou 

dois antropólogos para avaliar uma contraproposta mais abrangente apresentada 

pela FUNAI, atitude à qual se supunha pelos antecedentes, que foi tomada em 

primeiro plano para reduzir os custos com as ações, conforme registra a autora. 

Suposição que pode ganhar um ar de realidade, se levados em consideração os 

períodos de escassez que ocorreram após o término da vigência do convênio em 

2002, conforme os registros já apontados aqui, sobretudo o de Teófilo da Silva 

(2005), sobre o corte de recursos efetivado em 2003 pelos servidores de Furnas e 

da Semesa, até que a FUNAI submetesse uma nova proposta para o programa:  

Desde então os funcionários encarregados do PACTO em Furnas e 
os demais lotados na empresa contratada para administrar o 
Convênio Furnas/Funai, a SEMESA, eximiram-se da 
responsabilidade de repassar recursos para o programa ora expirado 
até que os funcionários da Funai submetessem um novo programa 
(daí a falta de recursos, “que nunca aconteceu antes” como se 
expressou um funcionário, na segunda metade do ano, o que levou 
os avá-canoeiros a recorrerem mais uma vez aos regionais em busca 
de certos produtos). (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 298, aspas e 
parênteses do autor).  
 

Também se levados em consideração a lógica do mercado, outros registros já 

citados, e o registro de Granado (2005), sobre a “reação admirada” dos antropólogos 

da Semesa em sua visita à terra indígena: 

Na visita à Terra Indígena Avá-Canoeiro, pude acompanhar a reação 
admirada dos antropólogos ante a realidade que lhes foi 
apresentada: tanto em relação aos índios, saudáveis e bem 

 
143 Empresa da CPFL extinta por incorporação em 2007.    
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dispostos, estimulados na realização de suas atividades tradicionais 
agrícolas, e ainda, pelo trabalho de proteção ambiental dos mais de 
38.000 ha que compõem a Terra Indígena. (GRANADO, 2005, 
p.132). 

 
Conforme já mencionado, a contratação dos antropólogos se deu para a 

análise da proposta do “Programa de Apoio aos Avá-Canoeiro”, que acabou por se 

concretizar apenas com a assinatura do novo convênio em 2012, depois da ação 

movida contra as empresas. E mesmo que os royalties devidos desde 1997 vieram a 

ser depositados para a FUNAI em 2003, a partir de 2002, segundo Silva (2010), os 

Avá vieram obtendo quase tudo o que precisavam dos poucos recursos ainda 

restantes do PACTO, conforme colocado anteriormente.     

Os registros parecem se cruzar, ou nos dias de visita, os programas 

estivessem funcionando e os royalties sendo aplicados corretamente, apesar de 

todas as dificuldades. Independentemente se essa contratação se deu 

supostamente ou realmente no intuito de reduzir os custos com o programa, como 

tudo indica; o controle da Semesa gerou desentendimento por parte dos atores 

envolvidos nas ações. Pesando também para as dificuldades na realização das 

atividades e para que um novo convênio viesse a ser firmado, como fica claro.  

Desse modo as questões referentes à questão indígena, como de 
resto os demais programas ambientais, passaram a ser analisados e 
controlados pelo parceiro da Usina. Ao que parece, a não-
participação destes desde o início do processo e a falta de clareza 
dessa participação para a Funai podem ter sido fatores responsáveis 
por uma série de dificuldades na condução do programa de gestão 
da questão indígena, que levaram a desgastes e stress junto àquela 
Fundação e, de resto, a todos os envolvidos no processo. 
(GRANADO, 2005, p. 94, grifo da autora). 

 
No caso da CPFL, o plano de trabalho do PAAC anexado ao termo do 

convênio e assinado pelas três partes, estipula que as ações de proteção e 

vigilância devem ser executadas por Furnas e pela empresa, cabendo à FUNAI a 

execução das demais atividades. O que fica evidente, é que a CPFL é parte ativa 

nas decisões, e por conseguinte, é também responsável pelas ações, omissões ou 

adversidades causadas aos Avá-Canoeiro, desde a época que intervinha através da 

Semesa. Adversidades, que com o risco iminente de privatização integral da 

Eletrobras, podem se agravar, de modo a serem retiradas todas as 

responsabilidades do Estado brasileiro frente ao empreendimento, sendo estas 
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transferidas para a iniciativa privada. Lembrando que grande parte das ações podem 

ainda ser adquiridas por estrangeiros, como é o caso da State Grid, estatal chinesa 

que já detém 94,75% do capital social da CPFL.    

Furnas por exemplo, como já colocado através dos registros de Granado 

(2005), só veio se manifestar com informações sobre as obras de Serra da Mesa e 

propor entendimentos em relação aos Avá-Canoeiro, após a interdição de uma área 

pela FUNAI. Ainda assim, baseando-se em seus estudos de aproveitamento 

hidrelétricos, tentando apontar a falta de legitimidade da presença dos indígenas na 

região. Granado (2005) também assinala que as ações a serem implementadas pelo 

PACTO, vieram sendo postergadas ao máximo desde a assinatura do Convênio n. 

10.323/92, muitas se dando apenas depois de longo período de negociação com a 

empresa e através da interveniência do MPF. 

Como também já abordado através dos registros de Granado (2005) e Tosta 

(1997), o MPF foi procurado pela FUNAI para que Furnas e a parceira privada à 

época, Empresa Energética S.A., submetessem o pedido de aproveitamento 

hidrelétrico do Tocantins por Serra da Mesa ao Congresso Nacional. Como visto, 

submissão que se deu em grande parte com vistas a se evitar uma ação judicial 

quando as comportas da usina já estavam para ser fechadas. E como ainda registra 

Granado (2005, p. 89, 90), no decorrer dos processos de regularização, para 

consumar o fato, as empresas recorreram duas vezes contra ação cautelar que 

impedia o fechamento das comportas pela constatação de várias irregularidades em 

relação à questão ambiental, e pela falta de aprovação do Congresso Nacional do 

aproveitamento hidrelétrico do rio Tocantins pela usina.       

Acrescenta-se aí o fato exposto por Pequeno (2005), no qual a FUNAI 

recorreu ao Congresso Nacional em 2001 pedindo a suspensão da concessão da 

UHE por causa dos descumprimentos ao Decreto n. 103/96, que autorizou o 

aproveitamento hidrelétrico. Entre outros fatores, pelo não cumprimento dos acordos 

referentes à regularização da TI, que como visto, pesando também a parte que cabe 

à FUNAI, até hoje não aconteceu.  

Apesar de menos grave, mais um caso de ingratidão extrema, como 

aconteceu com os Gavião da Montanha, povo da família Jê, por exemplo, que 

conforme Viveiros de Castro e Andrade (1988, p. 14) tiveram seu território que fora 
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conseguido legalmente em 1945, completamente explorado e tornado inabitável pela 

construção da hidrelétrica de Tucuruí, no leste do Pará. Obrigados a deixar a região, 

conseguiram receber apenas indenizações irrisórias depois de anos de negociação 

com a Eletronorte, situação que se repetiria anos mais tarde na reserva indígena 

Mãe Maria, para onde foram transferidos em 1984. Sem serem consultados, os 

indígenas tiveram sua aldeia, seus castanhais e suas roças cortadas por um 

corredor de linhas de transmissão de Tucuruí, conseguindo receber depois de anos 

apenas uma parca indenização.    

Quanto ao grupo do Tocantins, o Convênio n. 9000000455/2012 que 

implementou o PAAC, também só veio a ser assinado depois de 10 anos passados 

da expiração do n. 10.323/92, e após a ACP movida pela FUNAI contra Furnas e 

CPFL em 2007. Entre outras transgressões ou omissões, estão também o 

descumprimento das obrigações quanto às ações de vigilância da TI e a falta de 

manutenção do atendimento médico e odontológico, auditados pela CGU em 2015. 

Esta, solicitou que a FUNAI, se necessário, acionasse Furnas através de sua 

Procuradoria Jurídica para que viessem a ser cumpridas as obrigações 

estabelecidas.  

Situação parecida também ocorre com o Centro Técnico e Cultural Avá-

Canoeiro, que apesar da doação do terreno na cidade de Minaçu ter sido efetivada 

por Furnas, ainda não foi construído, obra a ser realizada pela empresa após um 

projeto básico a ser elaborado e aprovado pela FUNAI144. Conforme alega a 

empresa em nota de janeiro de 2021145, enviada ao MPF, a FUNAI ainda não havia 

enviado o projeto básico para a realização da obra. Já em relação ao tratamento 

médico e odontológico, conforme me informaram os Avá-Canoeiro, no momento 

(abril de 2022) os serviços estão sendo prestados e os atendimentos sendo 

realizados conforme as suas necessidades. No entanto, segundo material que foi me 

disponibilizado pelos indígenas, este atendimento parece estar sendo realizado por 

outros meios e não através de um plano de saúde como determinado pelo MPF. 

Nesse sentido, conforme a documentação, a implementação de um plano de saúde 

figura como a prioridade principal a ser efetivada, através do PAAC, seguida pela 

 
144 Alíneas d) e d.1) da Cláusula Segunda do Termo de Convênio n. 9000000455/2012. 
145 Anexa ao IC n. 1.18.001.000743.2019-06 PRGO/Anápolis.   
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recuperação das estradas de acesso à TI, e também pela reforma da antiga aldeia, 

assim como a recuperação das estradas de acesso a ela. Resultados diretos das 

reuniões e da articulação dos Avá-Canoeiro com o MPF. Que destacam em meio a 

convites para minha visita à TI, caso qualquer inconveniente volte a acontecer, que 

“é um direito e é hora do Ministério Público falar”, “se a FUNAI proibir você de entrar 

aqui eu ligo pro MPF e proíbo a FUNAI de entrar aqui também”.                     

Voltando às empresas, como colocado, apesar de muitos documentos se 

referirem apenas a Furnas, como é o caso do relatório de auditoria da CGU (2015) e 

alguns citados acima, a CPFL é parte ativa nas decisões, ações e também das 

omissões quanto às obrigações referentes aos indígenas, sendo ainda a parte 

majoritária no provimento dos recursos. E assim como alertou Walter Sanches, 

indigenista que mais tempo atuou entre o grupo do Tocantins, em relação à 

Tractebel Energia e a Novatrans do Brasil em artigo para um jornal local, em 

2008146, várias outras empresas usam a TI Avá-Canoeiro, sendo também 

responsáveis por omissões ou transgressões causadas aos indígenas.   

Como expõe Sanches (2008), a Novatrans também causou diversos 

transtornos e prejuízos aos indígenas, e mesmo tendo sido advertida por diversas 

vezes, isentou-se de qualquer compromisso pelos danos causados pela instalação 

da LT Norte Sul II, construída em parceria com a Enelpower. Como colocado 

anteriormente, a LT corta a TI por uma faixa de 13 Km ligando Serra da Mesa à 

Samambaia - DF e entrou em funcionamento em 2002. Por falhas na realização das 

obras criou uma área de risco para os indígenas na TI, mantendo cabos energizados 

abaixo da altura de segurança estipulada pela legislação. Estas, só foram corrigidas 

três anos mais tarde pela empresa e as ações de compensação pela utilização da 

área e pelos danos ambientais, só vieram a ser iniciadas em 2018, cinco anos 

depois da incorporação da empresa pela TAESA, e sob constante interveniência do 

MPF desde 2005.    

Conforme os documentos anexados ao inquérito civil correspondente147, 

Walter Sanches, então lotado na CTL de Minaçu, foi quem realizou a solicitação de 

 
146 O artigo foi publicado originalmente pelo jornal O Popular de Goiânia em 19 de abril de 2008. A 

fonte utilizada para esta pesquisa foi o portal Eco Debate online, disponível em: 
https://www.ecodebate.com.br/2008/04/24/restos-da-terra-ava-canoeiro-artigo-de-walter-sanches/. 
147 IC n. 1.18.000.007207-2005-38. 
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intervenção ao MPF em 2005148, e vinha acusando a atitude covarde da empresa149 

e demais parceiros, também cobrando um posicionamento da FUNAI. Esta, vinha 

sendo advertida pelo indigenista por autorizar, sobretudo através da Coordenação-

Geral do Patrimônio Indígena e Meio Ambiente - CGPIMA, a entrada da empresa na 

TI para realizar a manutenção da LT, sem que esta comparecesse com qualquer tipo 

de ressarcimento ou responsabilização pelos danos causados aos indígenas150.  

Para além deste ser um exemplo que possibilita se apreender formas de 

como as práticas corporativistas também “fazem Estado” (CASTILHO; LIMA; 

TEIXEIRA, 2014, p. 22), aqui deliberando as autorizações de ingresso na TI por 

meio da CGPIMA, entre tantos outros abordados neste texto - como também é o 

caso de Furnas e CPFL, esta última ainda através da Semesa - ele demonstra a 

dimensão de interesses e compromissos que regem e fazem agir componentes que 

integram formalmente o Estado.   

Tal dimensão engendra-se tanto pelo entrelaçamento de redes de 
pessoas que se (re)agregam de acordo com interesses, 
compromissos, percepções, adesões, sentimentos, não redutíveis às 
fronteiras institucionais-doutrinárias ou geográficas legalmente 
prescritas, quanto pelo estabelecimento de regras de enunciação, de 
padrões retóricos, isto é, de linguagens específicas. (CASTILHO; 
LIMA; TEIXEIRA, 2014, p. 13).  
 

A primeira proposta de compensação foi apresentada pela FUNAI e aprovada 

pela empresa somente em 2008, porém depois de anos de protelação e da 

incorporação da Novatrans pela TAESA, essa, ao ser reapresentada em 2015, foi 

considerada superada em análise antropológica do MPF, sendo solicitado à FUNAI o 

envio de um novo plano de trabalho. Em 2016, o MPF assinala em despacho os oito 

anos passados da apresentação da primeira proposta e o fato de os envolvidos 

estarem ainda discutindo as medidas de compensação. 

 
148 OFÍCIO N.013/PIN Avá-Canoeiro/2005. 
149 MEMO.N.009/PIN Avá-Canoeiro/2006. 
150 A FUNAI, conforme Sanches (2008), vinha se mostrando “muito mais sensível ao ‘drama’ dos 

empreendedores do que às necessidades dos avá e do território em questão”, e conforme os 
documentos no inquérito, sobretudo a central de Brasília, por não se opor ao bell prazer da empresa, 
parece ter colaborado em grande parte para que esta protelasse em assumir qualquer 
responsabilidade perante os indígenas. Em despacho de 2008 anexado ao IC n. 1.18.000.007207-
2005-38, o MPF aponta um quadro de omissões evidente perante as irregularidades, que para além 
dos empreendedores, envolve também a FUNAI e o IBAMA. Destes últimos, por atrasos em prestar 
informações referentes às negociações com a empresa, em relação ao processo de licenciamento 
ambiental por parte do IBAMA e em relação à elaboração de programas de compensação por parte 
da FUNAI.   
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E como colocado, apostar na morosidade dos processos burocráticos, 

licitatórios, ou até mesmo judiciais para a implementação de ações de compensação 

ou de mitigação de impactos, se caracteriza como um modus operandi de empresas 

e corporações para tentar escapar ao máximo de suas obrigações frente aos povos 

indígenas ou às comunidades afetadas pelos danos de seus empreendimentos. 

 Entre outros casos, também o da Vale, que conforme Teófilo da Silva e 

Sobreiro (2018), concluiu a construção da Estrada de Ferro Carajás - EFC no âmbito 

do Programa Grande Carajás – PGC de mineração, em 1985, empreendimento que 

afetou com graves problemas sociais e ambientais diversos povos indígenas, 

quilombolas, populações rurais e urbanas de 27 municípios dos estados do 

Tocantins, do Pará e do Maranhão. Mais um dos que conforme os autores, não 

seriam viáveis sem a participação do Estado como promotor do 

“desenvolvimento”151, discurso também imposto pelas empresas sobre os processos 

administrativos de regularização e licenciamento, que ao invés de reduzirem ou 

evitarem os danos causados, acabam por ser violados semanticamente ao mesmo 

tempo que asseguram a licenciosidade dos empreendimentos. Como também foi o 

caso da duplicação da EFC, iniciado em 2012:   

Negociações são reiniciadas com a entrada e saída de atores, 
obrigados a se atualizar, sempre de forma incompleta, sobre um 
processo sem fim enquanto a duplicação, no terreno, vai sendo 
palmo a palmo construída nos interstícios dos processos 
administrativos. (TEÓFILO DA SILVA; SOBREIRO, 2018, p. 134).   

 
No caso da LT Norte Sul II, só depois de diversas advertências do MPF 

assinalando que os atrasos ou omissões injustificadas acarretariam a 

responsabilização judicial dos agentes envolvidos à FUNAI, esta - que como 

também demonstram os documentos no inquérito, parece ter sido “muito mais 

sensível ao ‘drama’ dos empreendedores”, como coloca Sanches (2008) - em 

setembro de 2018, apresentou um novo plano de trabalho para compensar os 

indígenas pelos danos causados pela LT. 

 
151 Conforme os registros levantados pelos autores, em 2014, 21 dos 27 municípios atravessados 

pela EFC possuíam Índice de Desenvolvimento Humano - IDH inferior à média dos seus Estados 
(2018, p. 127). Enquanto que os lucros líquidos acumulados pela Vale apenas no primeiro trimestre 
de 2017, chegaram a R$ 7,14 bilhões, demonstrando um aumento de mais de 300% em relação ao 
ano anterior (2018, p. 126).   
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Como colocado anteriormente, após algumas tratativas e acordos com a 

TAESA, as ações só se iniciaram efetivamente depois da assinatura do Termo de 

Compromisso n. 02/2018, dentre as quais as principais foram, a reforma de duas 

barreiras de vigilância da TI, a construção de um posto de saúde e de um poço 

artesiano na nova aldeia, e a aquisição de equipamentos e máquinas agrícolas para 

facilitar as atividades produtivas na TI.   

De acordo com Ramos (2019), a reforma das barreiras foi concluída em 2019, 

e conforme me relataram os Avá-Canoeiro, o posto de saúde foi inaugurado no início 

de 2022, e as obras do poço artesiano estão em andamento (abril de 2022). 

Também de acordo com os indígenas, foi adquirido o cultivador e escarificador 

hidráulico, mas não o perfurador de solo, o guincho e a roçadeira. Conforme registra 

Ramos (2019) à época, a LT Norte Sul II havia sido recentemente adquirida por 

Furnas.   

As colocações e as denúncias de Sanches (2008) quanto à forma de atuação 

das empresas, também demonstram o quanto o poder e a vontade destas está para 

além do poder da FUNAI, de fazer com que as mais básicas de suas obrigações 

sejam cumpridas, e que os danos sejam minimamente compensados de alguma 

forma. 

Entretanto, quando os processos chegam às mãos dos devedores, 
são tratados como um golpe de extorsão – e devolvidos à Funai. E, 
sem que sejamos comunicados, representantes das empresas 
envolvidas e servidores da Funai designados para isso, reduzem as 
planilhas, as despesas e os recursos estipulados originalmente ao 
que bem entendem, numa desfiguração total dos programas e seus 
objetivos. E mesmo assim essas empresas continuam sem pagar a 
conta, dando a última palavra, sempre, e acabam por transformar a 
Fundação Nacional do Índio numa Fundação Nacional do 
Empreendimento (Funae). (SANCHES, 2008, Online, parênteses do 
autor).  
  

  Como também assinalam Teófilo da Silva e Sobreiro (2018, p. 129), o 

capitalismo imprime sua ideologia às práticas processuais e burocráticas, passando 

estas a representar o espaço, como espaço de exceção e a infligir situações 

extremas aos que nele habitam.    

Além de se referirem à Furnas, à CPFL e à Novatrans, as denúncias feitas por 

Walter Sanches à época, também se referiam ao uso do território dos Avá-Canoeiro 

pela Tractebel, empresa que como visto, hoje pertence ao Grupo Engie e detém a 
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concessão de operação da UHE Cana Brava até o ano de 2033. Quanto a esta, as 

denúncias de Sanches (2008) apontam a submersão das principais matas ciliares e 

áreas agricultáveis da TI pelo lago da UHE, e que a empresa se eximiu do problema 

após ter realizado a doação de duas lanchas pequenas a serem usadas na vigilância 

ambiental, e uma quantia de pouco mais de R$ 60.000,00 para a aquisição de 

combustível.  

Apesar de não ter tido acesso para esta pesquisa, aos procedimentos do MPF 

que tratam das questões referentes à ocupação do território dos Avá pela UHE de 

Cana Brava, a omissão e o negacionismo da Tractebel em relação aos danos 

causados à TI e aos indígenas, seguem uma linha paralela àquela trilhada pela 

Novatrans. No inquérito referente à LT Norte Sul II, alguns documentos contendo as 

denúncias e alertas de Walter Sanches, enviados ao MPF152 e à coordenação 

regional da FUNAI153 em Goiânia à época, além de se referirem às omissões da 

Novatrans, também fazem referência aos danos causados pela Tractebel e às 

omissões da CGPIMA da FUNAI frente aos prejuízos. Apontando que a 

coordenadoria, além de estar autorizando à revelia a entrada da Novatrans para os 

reparos na LT, esta também não se opôs ao alagamento de partes prioritárias da TI 

pelo lago da UHE de Cana Brava, salientando que: “hoje os Avá-Canoeiro vivem a 

desastrosa realidade de seu território, que poderia ser menos cruel não fosse a 

omissão da referida Coordenadoria”. (MEMO.N.008/PIN AVÁ-CANOEIRO, 2007, p. 

01; OFÍCIO N.006 PIN AVÁ-CANOEIRO, 2007, p. 02). No documento enviado ao 

MPF, ele ressalta que a “desastrosa realidade de seu território”, se refere à 

submersão das matas ciliares e glebas agricultáveis citadas logo atrás, o que 

ocorreu sem qualquer indenização para os indígenas até a época da elaboração do 

documento, e fora a “doação” já referida, até a bem pouco tempo atrás. E apesar de 

que segundo Ramos (2019)154, a parte alagada da TI foi de apenas 8,5 Km² 

aproximadamente, se trata de uma área prioritária e importante para a questão 

ambiental e para a subsistência dos Avá-Canoeiro.    

Como já colocado, a UHE foi construída pela Tractebel, entrando em 

operação no ano de 2002, e conforme o laudo de Ramos (2019), o empreendedor só 

 
152 OFÍCIO N.006 PIN Avá-Canoeiro/2007.  
153 MEMO.N.008/PIN Avá-Canoeiro/2007. 
154 Perícia antropológica anexada ao Inquérito Civil n. 1.18.001.000248.2017-27 do MPF/PRGO. 



 

193 

 

veio a reconhecer definitivamente as implicações dos impactos causados aos 

indígenas em 2018. Após diversos pareceres, e da ação civil pública movida pelo 

MPF155, que obteve nesse ano decisão liminar favorável da Justiça Federal. Como 

visto, a concessão para o aproveitamento do rio Tocantins por Cana Brava foi 

conseguida pela empresa em 1998, e esta, conforme Ramos (2019), chegou a 

argumentar que os impactos causados pela UHE já estariam compensados pelo 

disposto no Decreto Legislativo n. 103/96, de modo a tentar se isentar de suas 

obrigações frente aos danos causados aos indígenas. O decreto estipulou o 

cumprimento dos acordos e convênios indenizatórios firmados com a FUNAI, por 

parte de Furnas e de outros possíveis concessionários da UHE de Serra da Mesa. 

No caso, essa argumentação tenta propor que os indígenas já estariam sendo 

compensados pelos danos inferidos (pelo outro empreendimento), dada a relação da 

UHE de Cana Brava com Furnas156 . 

Vale lembrar que conforme Ramos (2019), foi determinado através do parecer 

favorável da Justiça Federal à ação civil do MPF que a empresa passasse a 

depositar em juízo os retroativos a partir de 2002, no valor equivalente a 1% do valor 

mensal bruto do faturamento da UHE, para garantir que uma indenização e um 

programa de compensação viessem a ser consolidados. E conforme os dados do 

MPF publicados na página do Jusbrasil157, a Justiça Federal determinou que a 

empresa apresentasse um relatório detalhando com as medidas mitigatórias a 

serem implementadas em favor dos Avá-Canoeiro pelo alagamento não autorizado 

de parte da TI. Determinando também que a Engie Brasil identificasse todos os 

 
155 Conforme Sattamini (2021), ação movida no âmbito do Processo n. 7442-81.2007.4.01.3500 de 

2007.  
 
156 Conforme Pequeno (2005), os estudos de aproveitamento hidrelétrico realizados por Furnas a 

partir da outorga do governo federal, que se deu através do Decreto n. 85.983 de 1981, definiram a 
construção de três Hidrelétricas no trecho do curso principal do Tocantins, além de Serra da Mesa, 
que foi a primeira e a principal, também ficou definida a construção das UHEs de Cana Brava e de 
Peixe, hoje Peixe Angical. Apesar de os estudos realizados por Furnas definirem a construção de 
outras hidrelétricas, e por mais que estas operem também interligadas, o decreto n. 103/96 só se 
refere e estipula a autorização para o aproveitamento hidrelétrico do Tocantins pela UHE de Serra da 
Mesa, e não haveria porque a Tractebel estar isenta de qualquer responsabilidade. Lembrando que 
conforme Ramos (2019), em 1995, quando Furnas ainda era a detentora da concessão da UHE de 
Cana Brava, ainda a ser construída, a empresa chegou a elaborar um “plano básico ambiental” para 
regularizar a implementação da usina. E também que como registra Granado (2005), a UHE foi 
concluída sem a submissão de projeto para a avaliação e aprovação do Congresso Nacional.   
157 Ver: https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/641652725/usina-hidreletrica-cana-brava-go-deve-

realizar-estudos-de-impacto-e-mitigacao-de-danos-em-ate-120-dias. 
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grupos sociais impactados e violados pelo empreendimento, a fim de estabelecer 

critérios para reparar e compensar os danos ocasionados a estes, já que conforme 

mencionado, não houve levantamento prévio dos afetados e várias comunidades 

quilombolas também foram expulsas de suas áreas tradicionais.   

Conforme demonstrado no item 4 do Formulário de Referência da Engie 

Brasil, de Sattamini (2021), que trata dos possíveis riscos que podem ocasionar 

perdas aos investidores ou aos potenciais compradores de títulos da Companhia, do 

qual o terceiro subitem discorre sobre os “Processos Judiciais, Administrativos ou 

Arbitrais não Sigilosos e Relevantes”, a Engie esteve até o ano de 2021 na luta para 

evitar os potenciais pagamentos de indenizações referentes aos danos ambientais e 

às compensações pelos danos causados aos Avá-Canoeiro.  

No documento a empresa afirma ter contestado a ação civil “tornando 

controversas todas as alegações, documentos e pedidos apresentados pelo MPF” 

(SATTAMINI, 2021, p. 38), e apresenta seus argumentos relacionados a cada 

questão envolvida no processo. No que diz respeito à adoção de medidas 

compensatórias a serem destinadas aos Avá-Canoeiro, a empresa afirma que o 

empreendedor aguarda a resposta da FUNAI, já que uma proposta foi enviada para 

o órgão. Porém também afirma que o órgão, após o estudo realizado pela empresa, 

solicitou um novo estudo com uma amplitude à qual a Companhia não concordou 

em elaborar, alegando a proposta estar abrangendo obrigações que seriam da 

FUNAI. A empresa afirmou estar aguardando uma resposta quanto a essa questão e 

estar disposta a melhorar o estudo já realizado por ela, mas não a realizar o novo 

estudo pedido pelo órgão. No documento a empresa afirmou também que estava em 

tratativas com a FUNAI em 2021, e discorrendo em relação ao processo, no campo 

“Chances de Perda”:  

Provável em relação ao programa de mitigação e compensação dos 
impactos causados à terra e à comunidade indígena Avá-Canoeiro 
em virtude da instalação e operação da UHE Cana Brava, bem como 
à indenização e à reparação integral dos danos causados ao 
patrimônio socioambiental da comunidade indígena referida. 
(SATTAMINI, 2021, p. 39). 

 
No campo seguinte, “Impactos em Caso de Perda”, em relação aos títulos, 

valores e a questão financeira da Companhia, é informado:   
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Em caso de perda a Companhia terá uma redução do disponível 
(ativo circulante)158 e do passivo159 de R$ 7 milhões (atualizado em 
31.12.2019) para o pedido considerado provável e, por isso 
provisionado, não havendo impacto no resultado e patrimônio líquido. 
Nesse aspecto, a Companhia, antes mesmo do ajuizamento da ação, 
já estava buscando acordo com a FUNAI. No entanto, nunca obteve 
resposta daquele órgão. A transferência da Licença de Operação da 
AGMA para o Ibama160 não traz reflexos para a Companhia. Em 
relação aos demais pedidos, a possibilidade de perda, apesar de 
remota, traz impactos financeiros que não são passíveis de 
valoração neste momento. (Idem, p. 39, parênteses do original, notas 
acrescentadas). 

 
 No próximo e último campo, “Valor Provisionado (se for o caso)”, a empresa 

informa aos investidores: “R$ 7 milhões”. (Ibidem, p. 39).  

Conforme o Relatório de Sustentabilidade de 2021 (2022), a FUNAI validou o 

plano de trabalho proposto pela empresa, com medidas complementares de 

mitigação dos impactos. O plano prevê a ampliação dos estudos etnoecológicos na 

TI, conforme as recomendações da FUNAI, estando as ações sendo discutidas com 

o Poder Judiciário.   

Como fica claro, a empresa tentou eximir-se a todo custo de suas obrigações 

perante os impactos causados pelo seu empreendimento, e como colocou Teófilo da 

Silva (2005), em relação à Furnas e seus “gastos” com os indígenas, estes podem 

ser percebidos como investimentos, se considerada a exploração predatória de seu 

território e os danos causados aos atingidos. E mesmo assim, a Engie tentou eximir-

se da responsabilidade, por mais que os “gastos” sejam irrisórios se comparados 

com os lucros, como pontua o autor, numa exposição clara de que o viés é o do “os 

lucros são nossos, os problemas são de vocês”.     

Nesse sentido, já em relação à LT da TGO, o licenciamento referente à 

questão indígena e ambiental foi colocado no planejamento do empreendimento, 

porém o processo de regularização destas questões, conforme o relatório de 

 
158 Ativos de uma empresa correspondem ao que ela possui e que pode ser convertido em dinheiro, 

incluindo bens materiais, contas bancárias, ou dívidas a serem recebidas. Ativos circulantes são 
aqueles que podem ser promovidos em curto espaço de tempo, como por exemplo o capital 
pertencente a uma empresa em conta bancária, reservas, ou investimentos de curto prazo.     
159 Os passivos correspondem aos gastos com as obrigações da empresa, à saída de capital e 

também às dívidas adquiridas por ela.     
160 Conforme o documento, em 2009 a Justiça Federal transferiu o processo de licenciamento 

ambiental da Agência Goiana do Meio Ambiente - AGMA para o IBAMA, determinando que a 
empresa apresentasse estudos técnicos sobre a vegetação submersa pelo lago da UHE, sendo 
protocolada manifestação favorável à Companhia pelo órgão em 2016.  
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auditoria n. 66/2017 do TCU, foi um dos motivos alegados por pelo menos uma das 

empresas para retirar-se do consórcio. Segundo o relatório, em 2009, o Consórcio 

Transenergia, formado então por Furnas, com 49 %, J. Malucelli Construtora de 

Obras S.A, com 25,5%, e Delta Construções S.A., com 25,5% das ações, arrematou 

um lote de transmissão assinando um contrato de concessão com a ANEEL, para a 

instalação da LT de 230 kV, que liga a UHE Serra da Mesa aos municípios de 

Niquelândia e Barro Alto em Goiás. O contrato foi assinado estabelecendo a 

vigência de 30 anos de concessão e o prazo de 20 meses para a LT entrar em 

operação comercial, porém como registra o relatório, o consórcio teve problemas em 

relação à sua composição societária desde sua origem, e em maio 2010, a Delta 

Construções, transferiu mediante cessão todas as suas ações para a J. Malucelli 

Construtora. A transferência foi aprovada pelo Conselho de Administração de Furnas 

em agosto do mesmo ano e por meio de termo aditivo ao contrato, em dezembro de 

2012, a ANEEL efetivou a reestruturação da sociedade, e também a transferência da 

participação da J. Malucelli Construtora de Obras S.A. para a J. Malucelli Energia 

S.A., ficando a empresa com 51% das ações no empreendimento.  

Conforme os documentos analisados pela auditoria, o trecho da LT que liga 

Niquelândia à Barro Alto, foi licenciado à época pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do estado de Goiás - SEMARH. Em janeiro de 2010 a TGO 

protocolou a solicitação do Termo de Referência - TR, com as diretrizes a serem 

adotadas pelos estudos de licenciamento ambiental, juntamente com uma proposta 

de TR, sendo essa, aprovada pelo órgão em junho de 2010, e emitida a licença para 

a implementação do empreendimento em agosto do mesmo ano.   

Já o trecho que passa pela TI Avá-Canoeiro, conforme os documentos 

referidos no relatório, foi licenciado pelo IBAMA, demandando a anuência da FUNAI 

e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Segundo os 

registros, após a abertura do processo de licenciamento pela TGO junto ao órgão, 

em dezembro de 2009, o IBAMA solicitou uma reunião para que o empreendimento 

fosse apresentado, sendo esta realizada em abril de 2010. A apresentação foi 

encaminhada para a FUNAI pela TGO em maio, e apenas em novembro de 2010, foi 

emitido pelo IBAMA, um Termo de Referência com as diretrizes para os estudos, 

contendo a componente indígena.    
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Conforme a documentação, durante o ano de 2011 foram realizadas reuniões 

com a FUNAI para a adequação de um Relatório Ambiental Simplificado - RAS, 

sendo este protocolado no órgão em agosto, e no mês seguinte no IBAMA, pela CTL 

Engenharia, empresa contratada pela TGO para realizar os serviços de consultoria e 

assessoria ambiental. O IBAMA solicitou adequações no documento e após as 

alterações realizadas pela empresa, o órgão chegou a emitir uma Licença Prévia, 

porém em novembro de 2012 acabou por não aprovar o Plano Básico Ambiental – 

PBA elaborado. Para a adequação do PBA, foi realizada uma reunião com a FUNAI 

em abril de 2013, sendo este protocolado no órgão no mês de novembro. Em abril 

de 2014 a FUNAI solicitou nova revisão, que após ser realizada pela empresa, foi 

protocolada em julho do mesmo ano, sendo o ofício de anuência do órgão para o 

licenciamento do empreendimento, emitido em outubro de 2014. Porém, conforme 

os documentos analisados pela auditoria, a Licença de Instalação - LI desse trecho 

da linha de transmissão, veio a ser emitida pelo IBAMA apenas em dezembro de 

2015.  

Apesar do processo de licenciamento ter sido apontado pelo relatório de 

auditoria como a principal causa do atraso para a implementação das obras, o 

documento também enumera mais dois fatores que pesaram para o referido atraso: 

“(ii) desinteresse por parte do parceiro privado com tentativa de devolução da 

concessão; (iii) atrasos decorrentes do processo de estatização da SPE” 

(RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 66/2017, TC n. 005.160/2017-0, p. 53, itens e 

parênteses do original). 

Segundo a auditoria, os problemas societários do consórcio fizeram com que, 

apesar da construção do trecho da LT que liga Niquelândia à Barro Alto, ter sido 

licenciado ainda em 2010, as obras só fossem iniciadas em fevereiro de 2015 e 

concluídas em maio de 2016, depois de três renovações da Licença de Instalação – 

LI e com 58 meses de atraso em relação ao prazo estipulado pelo contrato de 

concessão. 

Embora o Trecho 2 (LT NI-BA) tivesse LI liberada, suas obras não 
foram iniciadas em razão de o empreendimento ter RAP161 única, 

 
161 Conforme a página da ANEEL na internet, a Receita Anual Permitida - RAP, é uma remuneração 

anual recebida pelas transmissoras pela prestação dos serviços, sendo obtida como resultado do 
próprio leilão de transmissão, a partir da entrada em operação comercial de suas instalações. 
Segundo o relatório de auditoria do TCU (2017, p. 09), antes da divisão do RAP, a receita só passaria 
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segundo a TGO, o que aparenta ser uma justificativa desarrazoada, 
já que os sócios conheciam os termos do contrato de concessão 
antes mesmo de entrarem no leilão, e estavam, portanto, sujeitos ao 
cumprimento dos prazos nele estabelecidos. Nada obstante, em 
7/2/2012, a Aneel autorizou a divisão da RAP mediante Despacho 
454/2012 (Evidência 4)162. No entanto, essa autorização não foi 
suficiente para o início das obras naquele trecho, já que existiam 
problemas societários em discussão (saída dos sócios privados). 
Assim, a LI acabou por perder a validade. (RELATÓRIO DE 
FISCALIZAÇÃO N. 66/2017, TC n. 005.160/2017-0, p. 54, 
parênteses do original).  
  

 A entrada da Delta para a transferência de suas ações para a J. Malucelli, se 

deu no mês seguinte à reunião realizada para a apresentação do empreendimento 

para o IBAMA, e para além dos atrasos, foram identificados pela auditoria, diversos 

indícios de irregularidades na gestão da implementação da LT, muitos deles 

relacionados a questões societárias; como o não cumprimento das obrigações por 

parte do acionista privado, a permanência de agentes da J. Malucelli em altos 

cargos de gestão da TGO, já sob controle estatal, a não aplicação de penalidades 

firmadas pelo contrato societário e a contratação de empresa de propriedade de 

agente ligado à sociedade, e em condições alheias às de mercado. Entre outros 

indícios de irregularidades, foram apuradas falhas na administração e controle de 

contratos, o desvio de procedimentos licitatórios referentes a fornecedores e 

prestadores de serviços, a possível existência de sobrepreço em contratos firmados 

e subcontratação de empresa sem comprovação de capacidade técnica. A 

decorrência das falhas, é apontada pelo relatório como sendo em parte proveniente 

da atuação dos diretores e conselheiros da TGO e em parte, também pela inércia e 

omissão de Furnas através de seus representantes.   

 Conforme já apontado, a ANEEL, após a saída da empresa Delta, efetivou a 

reestruturação da sociedade J. Malucelli/Furnas em dezembro de 2012, fato que 

ocorreu dez meses depois da divisão do RAP, autorizando que as obras fossem 

iniciadas no trecho Niquelândia/Barro Alto. Mesmo depois da autorização, conforme 

o relatório de auditoria, a J. Malucelli se manifestou pela devolução da concessão, 

 
a ser percebida pela empresa depois da conclusão dos dois trechos da LT. Ver: 
http://www.aneel.gov.br/metodologia-transmissao/-/asset_publisher/6pqBPPJq59Ts/content/receita-
anual-permitida-rap/654800?inheritRedirect=false.   
162 O relatório enumera as evidências e os achados que indicam os indícios de irregularidades 

encontradas pela auditoria.   
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pauta que foi levada ao Conselho de Administração da TGO em novembro de 2012, 

no mês anterior ao da efetivação da sociedade J. Malucelli/Furnas pela ANEEL. 

Conforme aponta o relatório, essa manifestação se deu por causa dos processos de 

licitação que envolveram a questão indígena “visto que o empreendimento não seria 

mais atrativo financeiramente” (2017, p, 09). Contrariando o plano de negócios e o 

Acordo de Acionistas da sociedade, a empresa deixou de fazer investimentos 

estipulados nos contratos, e alegando “não poder realizar os aportes estabelecidos 

na revisão do plano de negócios da TGO por razões de mercado alheias a sua 

vontade” (2017, p. 13), emitiu um documento de doação de 50% das ações da TGO 

para Furnas, em novembro de 2014. Esta foi aprovada pelos órgãos 

responsáveis163, sendo efetivada em dezembro de 2015, data até a qual a J. 

Malucelli tinha como obrigação legal realizar os investimentos referentes ao seu 

percentual de acionista, conforme os acordos firmados pela empresa, o plano de 

negócios e o Acordo de Acionistas da sociedade.     

 Porém, a Assembleia Geral Extraordinária da TGO realizada em dezembro de 

2015, aprovou o cancelamento de um boletim de outubro de 2014 e outro de agosto 

de 2015, contendo o montante dos recursos a serem efetivados pela J. Malucelli, 

correspondentes aos 51% de sua participação na sociedade. A assembleia autorizou 

também a emissão de um novo boletim com o valor da soma dos outros dois em 

nome de Furnas, ação realizada em prejuízo da acionista estatal para a isenção das 

obrigações contratuais da empresa privada. 

Para além da socialização dos prejuízos, já que se tratam de empresa estatal 

e de recursos públicos, a J. Malucelli não só se eximiu de suas obrigações, 

descumprindo os acordos sem fazer a integralização de capital em prejuízo do 

acionista estatal, como também não hesitou em agir de forma que lhe fossem 

garantidos todos os lucros e benefícios da posição de acionista majoritário. Agindo 

como tal em relação aos lucros, e como se a sociedade estivesse extinta, perante as 

obrigações e a parcela a ser investida por ela nos acordos firmados: 

73. Adicionalmente, observou-se que a J. Malucelli permaneceu 
exercendo, durante o período entre a doação e a transferência 
efetiva das ações para Furnas, seus direitos de acionista majoritária, 
com dois representantes no Conselho de Administração, decidindo 

 
163 Conforme o documento, o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - 

DEST, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e a ANEEL.  
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sobre questões estratégicas da empresa, como a aprovação do 
aumento de capital da sociedade, aportes, alterações no estatuto 
social, além de aprovar contratações de seu interesse (Evidência 24 
e 26).  
 74. Mais que isso, a TGO, em 2015, tinha reuniões em assembleia 
geral com mesa formada apenas por representantes da J. Malucelli. 
Em 30/4/2015, por exemplo, com representantes apenas da J. 
Malucelli, foi conduzida deliberação que aprovou as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras, destinou o lucro do 
exercício e aprovou a remuneração dos administradores da 
sociedade (Evidência 27). (RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 
66/2017, TC n. 005.160/2017-0, p. 16, parênteses do original).  
  

O relatório registra ainda que a empresa manteve seus representantes na 

TGO exercendo a influência como sendo a acionista majoritária da sociedade, 

mesmo depois da efetivação da transferência das ações para o controle de Furnas. 

Até maio de 2016, quando os indicados pela J. Malucelli renunciaram aos cargos no 

Conselho de Administração da TGO, e janeiro de 2017, quando o Diretor 

Administrativo-Financeiro indicado pela empresa foi afastado.  

Em relação às contratações, o relatório registra que uma semana antes da 

emissão do documento de doação das ações pela J. Malucelli, em novembro de 

2014, foram firmados os dois principais contratos para a implementação da LT, um 

com a empresa Tabocas Participações Empreendimentos S.A., para a construção 

dos dois trechos da linha e para o fornecimento de equipamentos, e outro com a 

CEL Engenharia Ltda., também para o fornecimento de equipamentos e para a 

realização dos serviços de entrada de linha das subestações164.  Foi constatado pela 

auditoria, que não foram realizados procedimentos de seleção ou de cotação no 

mercado, frisando o documento, que em nenhuma das contratações da TGO foram 

realizadas pesquisas de preços e análises de propostas de interessados (2017, p. 

20, 21). Havendo ainda indícios de sobrepreço nos contratos em prejuízo aos 

interesses da empresa (2017, p. 30, 31, 34), além de uma das contratadas, 

pertencer a membro que detinha poder de decisão dentro da TGO no período da 

assinatura do contrato (2017, p. 21, 22). Conforme o relatório, em novembro de 

 
164 Conforme o Contrato de Concessão N. 19/2010 da ANEEL, firmado entre a Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco - CHESF e a União, entrada de linha - EL é o conjunto de 
equipamentos e da infraestrutura necessários para a realização da conexão de uma linha de 
transmissão em uma subestação de energia e à sua operação. Incluindo, entre outros, disjuntores, 
transformadores de corrente, para-raios, cabos de controle, sistemas de proteção, estruturas e 
suportes.  
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2014, o proprietário da CEL Engenharia era também o Conselheiro de Administração 

Substituto da TGO, tendo sido representante da empresa desde o início do 

empreendimento e ocupado funções executivas nos órgãos da TGO, como a de 

Diretor Técnico e a de Diretor Administrativo-Financeiro.   

Esclareça-se, inicialmente, que esta equipe de auditoria não 
considerou a contratação de parte relacionada, por si só, como uma 
constatação da existência de irregularidade. Para que a contratação 
fosse considerada com vícios, foram identificados no ajuste indícios 
de favorecimento, como: a falta de comutatividade e de 
independência, requisitos basilares que devem caracterizar as 
transações com terceiros; a influência de representante da 
contratada na TGO sobre decisões que poderiam trazer benefícios 
desproporcionais ao contratado; e a ausência de zelo e cautela da 
contratante, que permitiram irregularidades contratuais latentes e 
desvios na execução do contrato, que favorecem economicamente o 
contratado. Portanto, foi sobre esses parâmetros que o exame 
técnico foi realizado. (RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 66/2017, 
TC n. 005.160/2017-0, p. 21).  
  

Entre tantos outros indícios de irregularidades apontados pelo relatório, estão 

também a subcontratação de empresa “de fachada” e sem qualificação para a 

prestação de serviços por contratada, no intuito de dar aparência de legalidade a 

sobrepreço (2017, p. 32, 33, 34), e a omissão e conivência de Furnas em relação à 

não aplicação das medidas estatuárias, legais e contratuais frente às irregularidades 

mencionadas até então. Em relação aos usos e abusos referentes à influência da J. 

Malucelli na direção da TGO, que podem ser caracterizados até para além da 

influência da Semesa exercido sobre Furnas, apontada por Granado (2005) à época, 

(já que a empresa nem sequer se dispôs a cumprir com a quitação dos recursos 

contratuais), o relatório registra: 

Verifica-se, assim, tanto o poder do parceiro privado em manter 
representantes na companhia antes e depois das alterações 
societárias, como a influência exercida pelo representante privado 
sobre a administração da TGO. Por outro lado, nota-se, também, 
omissão por parte de Furnas ao não se indispor a essa situação. 
(RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 66/2017, TC n. 005.160/2017-
0, p. 23). 
  

 Apesar de não ter conseguido acessar documentos mais recentes, com as 

conclusões ou implicações a que levaram a referida auditoria, o documento registra 

o agendamento de oitivas com representantes das empresas mencionadas, para se 

manifestarem em relação aos indícios apontados. Entre elas, oitiva com os diretores 
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de Furnas que participaram da Assembleia Geral da TGO, que aprovou o 

cancelamento dos Boletins de Subscrição emitidos em favor da J. Malucelli, e a 

elaboração de novo boletim com os valores a serem creditados pela empresa 

convertidos em favor de Furnas. Conforme o relatório, também como pauta de oitiva 

está a concordância injustificada de Furnas na contratação das empresas a 

realizarem as obras da LT, em prejuízo da TGO, momentos antes da emissão da 

doação das ações pela J. Malucelli, sendo que esta já tinha manifestado desde 2012 

a intenção de deixar a sociedade. Sendo considerada ainda a falta de integralização 

de capital por parte da empresa, e a omissão de Furnas ao não assumir as 

negociações com prestadores de serviço e fornecedores, no mínimo para resguardar 

os interesses básicos em relação à Administração Pública.  

 Não me estendendo para outros indícios de irregularidades apontados pelo 

relatório de auditoria, o que pode ser percebido, pelo menos em relação às 

empresas envolvidas diretamente nos processos de reparação ou compensação dos 

danos, é que se estes não fossem obrigatórios, cobrados e fiscalizados, jamais 

seriam executados.  

 No caso da J. Malucelli, conforme aponta o documento (além deste também 

demonstrar indícios de que a empresa optou por lucrar através de estratégias 

diversificadas, e sobretudo ilegais), a decisão de se retirar da sociedade se deu em 

grande parte por causa dos procedimentos licitatórios referentes à questão indígena 

e ambiental, e do tempo a ser demandado para sua integralização. Nesse caso, 

mesmo estando ciente dos termos contratuais antes de sua entrada no leilão, como 

citado anteriormente, a empresa se eximiu das responsabilidades firmadas nos 

contratos, sobretudo frente ao compromisso de reparar os danos a serem causados 

aos indígenas, mas não abriu mão de continuar lucrando com os prejuízos causados 

a Furnas através da direção da TGO, e assim “fazendo Estado”, também no caso. 

Sobretudo se confirmados os indícios de sobrepreço nas contratações, o viés de 

atuação demonstrando já seria o de que “todos os lucros são nossos e todos os 

prejuízos são de vocês”. Conforme registra o relatório, o processo de estatização da 

TGO, só foi concluído em dezembro de 2015 com a efetivação da transferência das 
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ações165, trazendo atrasos e consequências financeiras para a empresa e para 

Furnas.  

Por quererem possuir todas as mercadorias, foram tomados de um 
desejo desmedido. Seu pensamento se esfumaçou e foi invadido 
pela noite. Fechou-se para todas as outras coisas. Foi com essas 
palavras da mercadoria que os brancos se puseram a cortar todas as 
árvores, a maltratar a terra e a sujar os rios. Começaram onde 
moravam seus antepassados. Hoje já não resta quase nada de 
floresta em sua terra doente e não podem mais beber a água de 
seus rios. Agora querem fazer a mesma coisa na nossa terra. 
(KOPENAWA; ALBERT, 2015 [2010], p. 407, 408). 

 
 Conforme exposto anteriormente, entre as principais ações de compensação 

realizadas pela TGO estão a construção de duas casas na nova aldeia e de uma 

outra barreira de vigilância na TI, cujas obras segundo Ramos (2019)166, foram 

iniciadas em 2019, e conforme me foi informado pelos indígenas, as casas e a nova 

barreira foram concluídas. Segundo Ramos (2019), a área a ser adquirida já havia 

sido definida, a cuidadora das idosas e os auxiliares de serviços gerais estiveram 

trabalhando no programa, assim como o agrônomo e o indigenista (ou antropólogo, 

o que não fica claro no documento), os dois últimos, de forma esporádica, e os 

depósitos da renda mensal para a aquisição de itens de cesta básica estavam sendo 

efetivados e os alimentos chegando aos indígenas. Fazendo-se importante 

relembrar aqui que conforme a autora, este programa só teve estipulada a vigência 

de três anos, e conforme me foi relatado pelos indígenas, apesar de as duas casas 

terem sido construídas, elas estão com diversos vazamentos nos telhados que 

produzem goteiras em diversos locais em seu interior, e que o agrônomo contratado 

não cumpriu com suas obrigações ou não produziu praticamente nada enquanto 

esteve esporadicamente na TI. 

   Quanto aos pontos positivos em relação à atuação das empresas, conforme 

registra Ramos (2019), o programa de vigilância executado diretamente por Furnas 

e CPFL, esteve funcionando bem, demonstrando grande importância em relação ao 

 
165 Conforme matérias publicadas por alguns veículos de comunicação, e o Relatório do auditor 

independente sobre as demonstrações contábeis de Furnas (S/D, p. 44), que aborda 
majoritariamente o exercício de 2020, a empresa só adquiriu completamente os 100% das ações da 
TGO em fevereiro de 2021, através da compra dos 1% ainda pertencentes à J. Malucelli. Ver: 
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53163174/furnas-conclui-compra-de-acoes-pertencentes-a-
j-malucelli-energia.   
166 IC 1.18.001.000248.2017-27. 
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combate à incêndios e à constantes invasões que acontecem na TI, realizando um 

grande número de destruições de materiais de caça e pesca, embarcações, 

barracos e outros materiais utilizados por invasores.   

Em relação aos programas da TAESA e da TGO, a autora observa que estes, 

devido ao fato de desenvolverem as ações através de contratações diretas das 

empresas, que definem os programas previamente com a FUNAI, se mostram mais 

eficientes que o PCIAC e o PAAC, por serem menos burocratizados, ficando a 

empresa causadora dos danos com grande parte das obrigações de repará-lo, 

cabendo à FUNAI apenas a sua supervisão. Fazendo-se importante também 

assinalar aqui, que apesar do sucateamento, das falhas e atrasos da FUNAI, essa 

eficiência só se deu, sobretudo em relação à Taesa, depois do início das obras e de 

longos anos de empenho do órgão e do MPF.      

A autora sugere que algumas ações dos programas das linhas de 

transmissão se tornem permanentes, através de novos acordos, já que estes tiveram 

curta duração e os danos também são permanentes, sobretudo em relação ao 

direito de ir e vir dos Avá dentro da TI pelas restrições criadas pelos 

empreendimentos. Já em relação à Furnas, e uma questão crucial, a autora sugere 

que seja realizada a desobstrução imediata da TI e que seja garantida pela empresa 

a aquisição das áreas prioritárias.  

Quanto à esta última, faz-se importante relembrar que conforme os registros, 

o empenho em se contatar os Avá-Canoeiro se deu em maior parte para que a 

instalação da UHE viesse a ser viabilizada, e depois de tantas décadas, a 

inviabilização da homologação da TI se dá quase no todo, pelo não cumprimento do 

acordo pela empresa.  

No mesmo sentido, o Grupo Bradesco, que foi beneficiário na ocupação do 

território do grupo do Tocantins, através da participação da Bradespar no controle da 

CPFL pelo grupo VBC, foi também além de protagonista, o principal favorecido nos 

processos de tomada do território do grupo do Araguaia, e mais recentemente, o 

maior obstáculo a ser superado para a regularização de Taego Ãwa.  

Como já colocado através dos registros de Rodrigues (2019), a presença dos 

Ãwa tornou-se um incômodo muito maior quando os Pazzaneze iniciaram a parceria 

com o banco, que havia sido condicionada por este à confirmação da não existência 
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de indígenas na região. Apesar de parecer se tratar de uma certa “consciência” do 

banco frente à questão indígena; como demonstram os registros da autora, há 

muitos anos os fazendeiros locais solicitavam que a FUNAI tomasse alguma 

providência em relação aos Ãwa, mas só logo depois da chegada do banco na 

região, e no mesmo ano da inauguração da unidade escolar da Fundação Bradesco, 

os agentes do Estado optaram por tomar a atitude drástica em relação aos 

indígenas.  

Rodrigues (2018) coletou relatos de um Javaé que conheceu Amador Aguiar, 

um dos fundadores do Bradesco, que começou a frequentar a fazenda Canuanã no 

início da década de 70, e havia mostrando a ele antes da captura dos Ãwa, armas, 

ornamentos e utensílios dos indígenas, que funcionários da fazenda haviam 

“achado” nas matas. O grupo não hesitou em dar seguimento à parceria e como 

registra Tosta (1997), a autora colheu relatos com um informante denominado “Sr. 

Fernando da Fundação Bradesco, testemunha do acontecido” (1997, p. 16) e 

“diretamente envolvido na ‘caça’ aos ‘Avá-Canoeiro’” (1997, p. 23), que afirmou que 

as mortes ocorridas após a transferência dos indígenas para a fazenda, se deram 

por tristeza e por doenças provocadas pelas mudanças alimentares. 

 Conforme registro167 citado por Rodrigues (2018, p. 225), a Fazenda 

Canuanã havia conseguido inclusive uma certidão negativa da FUNAI, atestando a 

inexistência dos indígenas. Documento que conforme o publicado à época, “a 

fazenda do Grupo Bradesco, precisaria para funcionar naquela área de 60.000 

alqueires”168. Também que, pelo Grupo Bradesco ter-se instalado a mais de três 

anos na região, “supõe-se que a certidão tenha sido expedida por algum funcionário 

incapaz de entender o princípio da honestidade”, e que os indígenas “não passavam 

de uma ‘lenda inventada pelos trabalhadores’” (2018, p. 225), conforme as 

afirmações dos diretores do projeto. Ainda segundo os registros da autora, o banco 

teria ameaçado cancelar os investimentos na fazenda caso fosse confirmada a 

presença de indígenas dentro da propriedade, o que teria sido o motivo “principal e 

 
167 Reportagem da Revista Veja publicada em 19 de dezembro de 1973, logo depois da captura dos 

Ãwa. 
168 Unidade de medida que pode corresponder à dimensão de 2,42 ha, a aproximadamente 4,84 ha, 

variando conforme a região do país. Ver: 
https://www.precisaoconsultoria.com.br/fmnresp/alqueire.htm.  
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oculto” (2018, p. 226) para a captura forçada dos Ãwa. Conforme coloca Kamutaja 

Ãwa, que estudou na Fundação Bradesco a partir dos sete anos de idade: 

Minha admiração pelo lugar que passei a viver desde os meus sete 
anos de idade findou ao saber que a Funai havia emitido um 
documento negando a nossa presença na terra em que morávamos. 
Este documento remetia aos interesses privados da Fazenda nas 
negociações com o Banco Bradesco. (ÃWA, 2022, Online).  
 

Como também já pontuado através dos registros de Rodrigues (2012), o 

Bradesco se beneficiou durante a década de 70, dos incentivos a projetos 

agropecuários do Governo Federal - em mais um empreendimento viabilizado “pela 

instrumentalização ideológica do estado como promotor de desenvolvimento” 

(TEÓFILO DA SILVA; SOBREIRO, 2018, p. 130) - e em contraponto a todos os 

malefícios causados aos indígenas, o que a Fundação Bradesco disponibilizou a 

eles, foi basicamente que os mais jovens viessem posteriormente a estudar na 

escola do grupo, o que não passaria de forma alguma de uma das mais básicas de 

suas obrigações frente aos Ãwa.    

Até porque como assinala Verdum (2018), ao discorrer sobre o conceito de 

“etnofagia” e as colocações do antropólogo dominicano Díaz-Polanco, o indigenismo 

liquidacionista na América Latina, foi sucedido pelo das práticas integracionistas 

encobertas pelo discurso ideológico do relativismo, no qual o “respeito pela 

diversidade”, a “participação”, ou a “inclusão”, não deixam de ser partes de um 

modelo de “integração nacional” baseado em assimetrias. Sobretudo em Estados 

consolidados pelo ideário corporativista, como é o caso do Brasil.  

Nem o genocídio nem o etnocídio são completamente abandonados. 
Trata-se de ênfase, de diferentes estratégias que competem entre si. 
O Estado leva seu projeto “etnófago” enquanto manifesta respeito ou 
aparente “indiferença” frente à diversidade. Além da pressão por 
hegemonia cultural, há a “participação” e o “consenso” como meios 
de inclusão dos membros dos grupos étnicos nas estratégias 
econômicas e organizacionais em curso. (VERDUM, 2018, p. 54). 

 

Trata-se de um direito mínimo nesse caso, frente às dívidas enormes, e mais 

ainda se considerado que a “participação” dos Ãwa foi iniciada com o crime de sua 

captura pelo Estado, e com a tomada de suas terras e outras barbaridades 

cometidas pela fundação corporativa que alega ter como um de seus princípios, o 
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respeito, “entendido em todas as dimensões: a si próprio, ao outro e ao ambiente”169, 

e como sua missão: “promover formação humanista para desenvolver futuras 

lideranças em todas as regiões do país”170.    

A fundação que mobiliza suas “comunidades do entorno” em “atividades 

práticas de conscientização ambiental”, estimulando a “participação e o 

desenvolvimento local” (FUNDAÇÃO BRADESCO, 2021, p. 32), e que alega que:    

Desde 1956, investimos em educação como alicerce na formação de 
líderes para uma, sociedade sustentável e justa, ao promover a 
inclusão social por meio da educação, atuando como multiplicador 
das melhores práticas pedagógico educacionais em meio à 
população brasileira socioeconomicamente desfavorecida. 
(FUNDAÇÃO BRADESCO, 2021, p. 06). 
  

Como pontua Verdum (2018), os discursos de “globalização” e de 

“desenvolvimento sustentável” tornam-se hegemônicos a partir da década de 90, 

através dos quais se lançaram as bases para a expansão do poder monetário a 

regiões menos acessíveis, juntamente com a consolidação do neoliberalismo, que 

conforme o autor, teve as diretrizes políticas fixadas na década anterior, no FMI, no 

Departamento do Tesouro da Reserva Federal dos EUA e no Banco Mundial. 

Diretrizes que visaram, entre outras, as privatizações, a liberalização dos mercados, 

a desregulamentação e a superproteção da propriedade privada, modelo a partir do 

qual surgiram na América Latina, mecanismos de financiamento ao 

“desenvolvimento sustentável dos povos indígenas” (e de outras “comunidades”), em 

muitos casos, “empobrecidos” econômica e politicamente pelas sociedades ou 

“elites” dos “Estados nacionais”. 

 “Desenvolvimento sustentável” justificado, conforme o autor, por razões 

humanitárias, antropológicas, ambientais e econômicas, e operado através dos 

discursos e práticas supostamente voltadas à sustentabilidade ambiental e à 

autonomia das comunidades contempladas. Por meio de mecanismos ou 

programas, em sua maioria, fomentados por agências internacionais como o Banco 

Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e a OEA, e que na 

América Latina, ao contrário de viabilizarem a conservação da biodiversidade, a 

autonomia, a transformação social, e a superação da “pobreza” e da 

 
169 Ver página da Fundação Bradesco (aba “A Fundação”) no sítio: https://fundacao.bradesco/pt-BR.  
170 Idem.  
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“marginalização” social, política e econômica, acabaram por conduzir a novos 

processos de dominação e dependência. Ideias de “sustentabilidade ambiental”, 

“inclusão” ou de “modernidade” que estão localizadas no objetivo primeiro do 

“desenvolvimento”, e que na realidade prática, estão embotadas pela coisificação do 

ambiente e dos povos a quem se destinam, estando o “desenvolvimento 

sustentável”, e sua concretização, para além do objetivo do projeto superior, se 

caracterizando como: 

Uma “inclusão” concebida idealmente e apresentada publicamente 
como informada por princípios assentados no respeito aos direitos 
humanos e à diversidade cultural, na sustentabilidade ambiental e na 
liberdade de acesso ao mercado, como meio de suprir demandas, 
necessidades e vontades individuais e coletivas. (VERDUM, 2018, p. 
201). 
 

 A Fundação Bradesco, que sequer abriu mão de uma pequena parte da TI 

Taego Ãwa - sobreposto pela área pertencente atualmente à fundação, como será 

visto logo adiante - e muito menos foi obrigada por qualquer decisão judicial ou 

instituição estatal à devolvê-la, menos ainda responsabilizada por qualquer dano 

infligido ao grupo do Araguaia, também se utiliza dos termos cunhados pelo FMI e 

pelo Banco Mundial para demonstrar o “desenvolvimento local” proporcionado às 

“comunidades do entorno” de suas unidades.  

    Podem ser observados também nesse caso, para além do discurso, os 

“efeitos que desafiam as fronteiras clássicas que distinguem Estado, sociedade e 

mercado”, produzidos pelo conjunto de poderes que existem em redes, e que 

constituem o Estado (2014, p. 22). Estado que nas palavras de Verdum (2018), se 

define como: 

[...] sendo um campo aberto com múltiplas fronteiras e sem fixidez 
institucional; como um conjunto de processos; que embora apareça 
como sendo uma quantidade de aparatos, nem todos 
governamentais, ele não está restrito a esses aparatos; e que sua 
materialidade reside menos nas instituições e mais nos processos e 
nas relações por meio dos quais são criados novos espaços para o 
exercício do poder e do controle. (VERDUM, 2018, p. 239). 

 
O grupo do Araguaia foi restringido de seu território e de suas áreas de caça, 

uma das quais segundo Rodrigues (2018), acabou por se transformar em um lixão a 

céu aberto da fazenda-escola. E o que a Fundação Bradesco lhes ofereceu como 

“compensação”, perante as graves restrições alimentares que lhes foram impostas, 
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conforme a autora, foi que eles buscassem diariamente pão e leite na fazenda, a 

partir da década de 90. Além da permissão para a coleta das cabeças de porcos e 

de bois que eram dispensadas pela fazenda, mesmo assim, como condicionantes 

para que eles parassem de abater gado na propriedade, o que faziam 

ocasionalmente e praticamente como única forma de subsistência. Como já 

apontado, eles não tiveram por muitos anos a permissão de plantar na Aldeia 

Canoanã e também residiam longe de suas terras agricultáveis.     

 O Grupo Bradesco lucrou descabidamente através da criação de gado e 

depois de ter adquirido integralmente a propriedade, conforme já colocado, pela 

venda do território pertencente aos Ãwa e aos Javaé a partir da década de 90, terras 

que deram origem a outras fazendas de proprietários privados. Segundo Rodrigues 

(2018), o grupo se desfez quase que totalmente da propriedade, ficando com a área 

em que está instalada a fundação e com outras partes, que somadas, hoje totalizam 

“apenas” (se comparadas com o tamanho do latifúndio no passado) 2.549 ha. 

 Segundo os registros da autora, as áreas pertencentes a antigos retiros da 

Fazenda Canuanã, Lagoa de Pedra, Pequizeiro, Remanso Grande e Capão de 

Areia, passaram a integrar a Fazenda Eletroenge, de propriedade de Tomaz Araújo, 

estando associada a uma empresa de Goiás que atua nas áreas de engenharia, 

materiais de construção, entre outras. Já os retiros do Caracol, Três Poderes, 

Piraruca e Praia Grande, foram vendidos ao INCRA em 1997, que criou os 

assentamentos, mantendo os nomes dos retiros a partir de 1998. Posteriormente os 

ocupantes do Assentamento Caracol, que está sobreposto em mais de sua metade 

sobre a TI Taego Ãwa, o dividiram em Caracol 1 e Caracol 2, e possuem suas 

respectivas associações reconhecidas pelo INCRA. Em sua grande maioria, o 

assentamento é ocupado pelos posseiros que foram obrigados por ordem judicial, a 

se retirar do Parque Indígena do Araguaia na Ilha do Bananal, e como pontua a 

autora, ao se referir aos processos e etapas transcorridos para que fosse declarada 

a Terra Indígena Taego Ãwa:           

Em outras palavras, a União adquiriu terras de ocupação tradicional 
indígena de terceiros, que haviam sido ocupadas pela Fazenda 
Canuanã e depois pela Fundação BRADESCO, para assentar 
moradores retirados de outra terra indígena. A União desperdiçou 
recursos pagando por terras que já eram por definição da União e 
fomentou o conflito entre posseiros e indígenas, beneficiando 
indiretamente o grupo BRADESCO, que ganhou dinheiro vendendo 
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terras de ocupação indígena tradicional. Era esse erro grotesco do 
INCRA e da FUNAI na década de 90 que estava em pauta agora, 
constrangendo o próprio governo. (RODRIGUES, 2018, p. 42). 

 

Prejuízo público em benefício de empresa privada, fomentado pelo Estado, 

que através do Ministério da Justiça, veio informar à antropóloga Patrícia Rodrigues, 

aos Ãwa, e aos outros envolvidos nas tentativas de reversão dos erros cometidos, 

que o banco seria ainda um dos principais entraves para a realização da declaração 

de Taego Ãwa.  

Uma espécie de “bancocracia” atualizada de Marx (2013 [1867]), que assinala 

o esbaldar com o erário público exercido pelos grandes bancos a partir de sua 

criação, e seu enriquecimento através do endividamento e do domínio econômico 

dos Estados, se referindo também ao Banco da Inglaterra fundado em 1694:   

Desde seu nascimento, os grandes bancos, condecorados com 
títulos nacionais, não eram mais do que sociedades de 
especuladores privados, que se colocavam sob a guarda dos 
governos e, graças aos privilégios recebidos, estavam em condições 
de emprestar-lhes dinheiro. [...] Não lhe bastava dar com uma mão 
para receber mais com a outra: o banco, enquanto recebia, 
continuava como credor perpétuo da nação até o último tostão 
adiantado. E assim ele se tornou, pouco a pouco, o receptáculo 
imprescindível dos tesouros metálicos do país e o centro de 
gravitação de todo o crédito comercial. (MARX, 2013 [1967], p. 536). 

 
Através do episódio do Ministério da Justiça, se relacionado ao da captura 

dos Ãwa e às décadas decorridas desde então, percebem-se também - para além 

da matriz da guerra de conquista e do enraizamento dos modelos ideológicos de 

colonização dos portugueses, apontados por Lima (2012), na ação da captura - as 

relações de assimetria depois que os Ãwa foram submetidos (pois assim foram 

inseridos) ao “Estado nacional” e à sua administração universal. Aproximação que 

conforme Lima (1995), possibilita à determinadas classes (nesse caso ao Grupo 

Bradesco) o acesso a direitos civis e participação política, enquanto aos povos 

indígenas, estes são negados, passando os últimos nesse caso, a depender para a 

demarcação de terras que são suas por direito (no caso dos Ãwa), do órgão 

indigenista, o aparelho estatal que esteve e está completamente sobrepujado pelos 

interesses corporativistas.  Que também nesse caso, “fazem” e delineiam o Estado.    

E conforme assinala Rodrigues (2018), por mais que os Ãwa e os Javaé 

optaram pela exclusão da área ocupada pela fazenda-escola dos limites de suas 
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terras, e que apenas a antiga área de caça dos Ãwa - transformada em pastagem e 

utilizada como depósito de lixo pela Fundação Bradesco, com cerca de 500 ha - 

havia sido incluída na delimitação de Taego Ãwa, visando também a sua 

recuperação ambiental, o Grupo Bradesco já havia intercedido junto ao Ministério da 

Justiça para evitar a declaração da área.        

A relação com a Fundação Bradesco estava no centro das nossas 
reuniões anteriores com o Ministério da Justiça. Fomos avisados no 
ministério, em 2015, de que a fazenda-escola não estava disposta a 
abrir mão dos cerca de 500 ha e que o poderoso banco já tinha 
mobilizado a sua equipe de advogados para contestar judicialmente 
a terra caso esta fosse declarada como de posse indígena. E que 
esse processo judicial poderia arrastar-se por décadas, como já 
ocorreu em outros casos, inviabilizando o retorno dos Ãwa ao seu 
território. Disseram-nos ainda que o grande óbice à declaração da 
terra era o BRADESCO, que havia intercedido junto ao ministério, e 
não o assentamento, pois não havia nenhuma contestação por parte 
do INCRA ou de outros interessados. (RODRIGUES, 2018, p. 41, 
42). 
 

Para além de mais um exemplo que propicia o aprendizado de como o 

corporativismo “faz Estado”, e o delineia através do poder - nesse caso 

sobrepujando o Ministério da Justiça - segundo a autora, apesar dos conflitos 

gerados, pelo contrário, houve também ocupantes do assentamento Caracol que 

afirmaram estar dispostos a serem assentados em outra região. Por terem sido 

alocados em áreas impróprias para o plantio e para a criação de gado, dado o 

alagamento de suas terras na estação das cheias. Sendo estes também vítimas dos 

erros perpetrados pelo Estado, que beneficiaram o setor privado, numa situação em 

que se somados todos os fatores e prejudicados históricos ocorridos até o momento 

em que o banco mostra não estar disposto a “abrir mão dos cerca de 500 ha”, 

demonstra sobretudo o poder de decisão que determinados grupos econômicos 

exercem sobre a sociedade e o Estado, inclusive sobre o poder judiciário, se 

amalgamando a este. 

A autora assinala que os Ãwa acabaram por decidir em se manifestar por 

escrito ao então ministro Eugênio Aragão, dizendo não ter mais interesse na área, 

até mesmo pelo seu estado de degradação ambiental, e mesmo com a pressão de 

parlamentares do estado do Tocantins sobre o Ministério da Justiça, contra a 

declaração da TI, a Portaria Declaratória n. 566 foi assinada em maio de 2016. E 
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como coloca Munduruku (2012), sobre as relações do ocidente com os povos 

originários a partir do século XVI: 

Ainda que ignorado, negado ou transformado pelos colonizadores - 
do corpo e da alma - o saber que sempre alimentou nossas tradições 
se manteve fiel aos princípios fundadores. Isso desnorteou os 
invasores daquele momento histórico e continua desnorteando os de 
nosso tempo, os quais teimam em destruir as tradições originárias 
que permanecem resistindo, não sem muitas baixas, ao “canto da 
sereia” do capitalismo selvagem, cujo olhar frio concentra-se na 
fragilidade humana, que é capaz de vender sua dignidade e 
ancestralidade em troca de um conforto e bem estar ilusórios. Isso, 
parentes, é resistir. E esta resistência continua viva até nossos dias. 
(MUNDURUKU, 2012, p. 68, aspas e grifos do autor).  

 
Taego Ãwa foi então declarada como de posse permanente dos Ãwa, 

abrangendo uma área de 28.510 ha, sobre a qual, como já colocado, ainda incidem 

parte do assentamento Caracol, e parte da Fazenda Eletroenge.                     

 

4.3 - Criacionismos, mundos mágicos, rituais e propagandas 

 

 Se por um lado, como pode ser observado, as empresas em grande parte, só 

vieram a cumprir com obrigações e responsabilidades pelos danos causados, depois 

de longos processos de fiscalização - ou a começarem a cumprir mesmo em parte, 

depois de terem sido responsabilizadas e cobradas - estas em sua maioria, assim 

como já mencionado em relação à Fundação Bradesco, não se furtaram em 

melhorar a sua imagem perante seus investidores e à opinião pública, por meio de 

boletins de “sustentabilidade” ou através de investimentos em propagandas e 

publicidade.  

Não obstante a outros casos, como também o da construção da EFC pela 

Vale na década de 80, e seus efeitos sociais e ambientais contínuos e desastrosos - 

mas que não fizeram com que a ferrovia deixasse de ser referida como exemplo de 

convivência entre a “sustentabilidade ambiental” e a atividade mineradora no Plano 

Nacional de Mineração de 2011, como registram Teófilo da Silva e Sobreiro (2018, 

p, 128) - as empresas ligadas às violações e aos danos causados aos Avá-Canoeiro 

não deixaram de estampar seus “atos de heroísmo” diante da opinião pública.    

 A exemplo, Furnas exalta que participou na publicação do livro “O Povo 

Invisível”: a história dos Avá-Canoeiro nos séculos XVIII e XIX, de Dulce Pedroso 
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(1994), “com o intuito de divulgar a saga desse grupo que faz da resistência seu 

marco de luta” (FUNAI; FURNAS, 1996, p. 05).  Na apresentação da obra, a 

empresa divulga a sua “saga” por meio dos termos chaves ligados ao 

“desenvolvimento nacional”, ou ao “desenvolvimento da comunidade”, apontados por 

Verdum (2018), como forma de justificar a exploração do território, e assinalados por 

Tosta (1997), em relação à construção da UHE de Serra da Mesa, juntamente com a 

perspectiva da “inevitabilidade da obra de desenvolvimento” - inclusive quanto a esta 

apresentação (1997, p. 47) - trazendo também alusões à socialização dos 

benefícios:  

A necessidade de expansão do setor elétrico é uma questão crucial 
no desenvolvimento do Brasil. Cabe à Furnas Centrais Elétricas S.A., 
como subsidiária da Eletrobras, participar do planejamento e 
viabilização desse processo em sua área de atuação. O 
planejamento da expansão do setor elétrico envolve a conjugação de 
aspectos econômico-energéticos e socioambientais. Isto exige, além 
da tradicional competência técnica, uma capacidade de articulação 
tal que os benefícios advindos do empreendimento sejam 
desfrutados pela população como um todo. [...] Nesse cenário, 
vislumbram-se novas posturas que consideram o homem, em 
quaisquer de suas dimensões ou realidades socioculturais, como 
beneficiários das mudanças econômicas. É nesse contexto que a 
questão indígena está inserida. (PEDROSO, 1994, p. 07-08). 

 
“Desenvolvimento de comunidades” que o Grupo Bradesco não deixou de 

explorar literalmente apenas em relatórios, como visto, através da fundação que 

trabalha: “dando continuidade à trajetória de sucesso e compromisso com o 

desenvolvimento de comunidades em todo o país, prezando sempre por um ensino 

de qualidade”171. 

A CPFL não hesitou em usar o artifício de exaltar o “pioneirismo” da UHE 

Serra da Mesa, por este ter sido “o primeiro projeto de infraestrutura do país com 

autorização do congresso nacional” (CPFL, 2005, p. 147; 2006, p. 118; s/d, p. 

134,135) para ser implantado em território indígena, em seus relatórios anuais dos 

anos de 2004, 2005 e 2006, e suas “benfeitorias” para com os Avá-Canoeiro. Por 

mais que este tenha sido exigido de Furnas à época depois de a FUNAI procurar o 

MPF, e quando a barragem já estava quase que integralmente construída, como 

visto nos registros de Tosta (1997) e Granado (2005).  

 
171 Ver página da Fundação Bradesco no sítio: https://fundacao.bradesco/Home/#numeros-

importantes.  
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A empresa também não se furtou em registrar em seu Relatório Anual 2004 

(2005), que apesar de o convênio firmado entre FUNAI, Furnas e Semesa, à qual a 

CPFL controlava à época, estar em revisão, “no entanto, continuam sendo 

cumpridos todos os atendimentos sociais previstos no primeiro convênio” (2005, p. 

147). Mesmo que Silva (2010) registre que os Avá passaram a depender para sua 

subsistência dos poucos recursos que ainda restaram do PACTO, programa do 

convênio n. 10.023, após a sua expiração em 2002. Que conforme os registros de 

Teófilo da Silva (2005), em 2003, os servidores responsáveis pelo PACTO em 

Furnas e na Semesa, eximiram-se do repasse dos recursos do programa, fazendo 

com que os Avá recorressem novamente aos regionais em busca de produtos. E 

ainda que como visto, um novo termo de convênio só veio a ser assinado no ano de 

2012, trazendo como uma das cláusulas, a homologação do pedido de extinção de 

uma Ação Civil Pública movida pela FUNAI contra Furnas e a CPFL. Nos dois 

relatórios posteriores, nos itens que se referem à “sustentabilidade” e aos “direitos 

indígenas”, a empresa discorre sobre as “ações para a proteção, apoio e assistência 

a essa comunidade” se referindo aos oito subprogramas do PACTO e aos royalties 

repassados à FUNAI por Furnas e pela Semesa.  

A TAESA, em seu Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2019 

(2020), uma década depois de assumir o controle da Novatrans, seis anos após 

incorporá-la, e ainda com as constantes interveniências e advertências do MPF em 

relação ao reparo dos danos causados pela LT Norte Sul II; construída ainda em 

2002, expõe:     

Vale destacar que, apesar de tratar-se de obrigação legal decorrente 
do licenciamento, a TAESA propõe, junto às unidades beneficiadas 
pelos recursos, ações que tragam resultados sustentáveis para à 
comunidade. Como exemplo, a TAESA vem executando atividades 
junto à Comunidade Indígena Avá Canoeiro, em Minaçu/GO, que 
além de deixar um legado para a etnia (posto de saúde), toda a 
infraestrutura de base permite a auto sustentabilidade (fonte de 
abastecimento por poço artesiano e fonte de energia por meio de 
usina fotovoltaica). (TAESA, 2020, p. 91, parênteses do original). 

 
 Já a Engie, conforme visto nos registros do Formulário de Referência da 

Engie Brasil, de Sattamini (2021), a empresa esteve até então na luta para evitar ao 

máximo possível, potenciais pagamentos de indenizações pelos danos causados 
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aos Avá-Canoeiro. Segundo o exposto no documento, em relação ao processo172, a 

empresa afirmou que estava em tratativas com a FUNAI, aguardando uma resposta 

em relação à proposta de adoção de medidas compensatórias enviada por ela, e 

também que não estava disposta a elaborar o novo estudo solicitado pelo órgão, 

mas sim, apenas melhorar o já elaborado por ela.  

Nesse caso, como colocado nos registros em relação às informações 

prestadas aos possíveis investidores, a empresa ainda tentava eximir-se dos 

“prejuízos” possíveis, e mesmo assim não deixou de registrar no campo 

“Comunidades e Povos Tradicionais”, do Relatório de Sustentabilidade de 2019 

(2020), antes de se referir às questões judiciais que envolvem os Avá-Canoeiro, que: 

Algumas das operações da Companhia interagem direta ou 
indiretamente com comunidades tradicionais, como indígenas e 
quilombolas. A esses grupos, a ENGIE Brasil Energia dispensa uma 
atenção especial, respeitando suas especificidades, na busca por 
fortalecimento de diálogo, cooperação e solução conjunta para os 
desafios comunitários. (ENGIE BRASIL, 2020, p. 63). 
   

 No relatório a empresa afirma também ter protocolado um novo plano de 

trabalho para a “complementação dos estudos etnoecológicos” junto à FUNAI, e que 

“com essa proposta, a ENGIE Brasil Energia espera equacionar eventuais impactos 

ainda não mitigados junto às partes interessadas”. (ENGIE BRASIL, 2020, p. 63).  

 A empresa só veio a iniciar a implementação das ações também pelas 

pressões e ações do Poder Judiciário, com o qual as ações do “Plano elaborado por 

antropólogos especializados na etnia” estão sendo discutidas (ENGIE BRASIL, 

2022, p. 88).  

“Vocês repetem muito que amam o que chamam de natureza. Se é 
mesmo o caso, parem de só discursar, defendam-na de verdade! 
Vocês precisam nos ajudar a proteger o que ainda resta da floresta. 
Todos os seus habitantes já nos falam com medo de desaparecer. 
Vocês não veem dançar suas imagens e não ouvem seus cantos em 
seus sonhos. Os xamãs, ao contrário, sabem escutar sua angústia e 
elas lhes pedem para falar com vocês, para que a sua gente pare de 
comer a floresta”. Davi Kopenawa. (KOPENAWA; ALBERT, 2015 
[2010], p. 403). 

 
 Além de boletins, relatórios ou de propagandas publicadas pelas empresas, 

sobretudo na internet, a produção de filmes no intuito de distorcer ou ocultar a 

 
172 Processo n° 7442-81.2007.401.3500. 



 

216 

 

realidade em favorecimento da imagem das empresas também é uma prática bem 

conhecida e utilizada como apontaram Viveiros de Castro e Andrade (1988), ou 

Baines (2000), à exemplo dos vídeos de Furnas, que conforme observa Teófilo da 

Silva (2005), através do aproveitamento publicitário da imagem dos Avá, tentam 

fazer “hidrelétrica” rimar com “índios”. Como “Furnas e a Questão Indígena”, que ao 

tentar frisar a “presença inusitada dos indígenas” para a empresa à época da 

construção de Serra da Mesa, expõe: 

Diante desse fato novo, Furnas, assumiu a responsabilidade social 
com esses índios, a presença desse grupo na área de construção da 
usina, foi um desafio para Furnas. A empresa precisou a aprender a 
conviver com esse fato, e o resultado, foi o compromisso de 
compensar essa comunidade.  (FURNAS E A QUESTÃO INDÍGENA, 
s/d). 

 
Gênero de publicidade que se propagou após o advento e a popularização 

das redes sociais, à exemplo do Youtube, plataforma que praticamente já não há 

empresas que não a utilizem para a realização de publicidade audiovisual, como o 

Canal Furnas, que promove as ações das empresas da Eletrobrás, sendo alguns 

vídeos realizados também no intuito de “promover a autonomia indígena”.   

De outro modo, a promoção de empresas ou instituições, se dá também 

através da elaboração de trabalhos sobre temas diversos, apoiados de alguma 

forma, ou patrocinados por elas, modalidade que apesar de não se tratar 

diretamente de publicidade, acaba por ter o roteiro direcionado conforme a vontade 

de seus patrocinadores, ou no mínimo e frequentemente, influenciado por ela.   

Um exemplo é o documentário Histórias de Avá: O Povo Invisível, de 

Palmeiro (1998), que recebeu o apoio de Furnas, de Serra da Mesa Energia e da 

FUNAI, no qual servidores de Furnas também participam da construção. O texto foi 

elaborado por Eliana Granado, antropóloga de Furnas, e o filme também ressalta a 

“presença inusitada dos indígenas” aos olhos da empresa, assim como Granado 

(2005), de sua autoria, como apontado anteriormente. E em alguns trechos, o 

documentário, se não cria, no mínimo distorce quase que na totalidade a realidade 

em relação à posição da empresa diante dos indígenas, apontada através dos 

registros abordados no decorrer deste texto. 

Historicamente os grandes projetos econômicos, não levavam em 
consideração as populações atingidas, principalmente quando se 
tratava de minorias étnicas. Grupos indígenas, sempre foram 



 

217 

 

descartados das negociações, quando a questão era de interesse da 
sociedade majoritária. Em 1983, quando os Avá-Canoeiro foram 
contatados, já haviam sido iniciados os primeiros trabalhos, para a 
implantação da Hidrelétrica de Serra da Mesa, no rio Tocantins em 
Goiás. A presença inusitada daqueles quatro índios, tão próximos ao 
canteiro de obras, pareceu durante algum tempo incômoda aos 
empreendedores. Mais tarde, levantou reflexões, reconsiderando 
valores, e adotando novas posturas, que fizeram com que a empresa 
responsável pela obra, se reposicionasse frente à realidade que ali 
se apresentava. Apostando na possibilidade do ressurgimento da 
nação Avá-Canoeiro, viabiliza projetos de assistência e proteção, e 
participa diretamente na busca dos índios, que continuam isolados, e 
escondidos no mato. (PALMEIRO, 1998).  

 
    Não sendo necessária a retomada das questões referentes aos 

descumprimentos de acordos, contratos ou decretos já abordadas - como no caso 

do Decreto n. 103/1996, cujo pagamento dos royalties determinados não estava 

sendo efetuado à época da realização do documentário, e cuja regularização da 

terra também estipulada no documento, não foi efetivada até hoje, em grande parte 

por falta de empenho da empresa - vale relembrar em relação à “presença 

inusitada”, que conforme os registros de Teófilo da Silva (2005) abordados aqui no 

segundo capítulo, diversas frentes de atração aos Avá-Canoeiro foram ativadas a 

partir da década de 40. Que em 1972 foi localizada uma aldeia dos indígenas na 

região, década na qual ainda diversos relatos de regionais eram enviados à FUNAI 

informando sobre conflitos. Soma-se ainda os registros do autor sobre a “Operação 

Presença” realizada em 1982 no intuito de orientar os regionais sobre como 

proceder caso avistassem os indígenas, além dos registros de Granado (2005) de 

que só depois da interdição da área pela FUNAI em 1985, sob a pressão do órgão, 

Furnas se manifestou em relação à existência e à questão indígena propondo 

entendimentos: “embora sugerindo o não reconhecimento da legitimidade da 

presença indígena na região estudada pela empresa para o aproveitamento 

energético do rio Tocantins (2005, p. 66)”. O “reposicionamento” da empresa não se 

deu diretamente, como visto também em outros registros, através de “reflexões”, ou 

de “reconsideração de valores”. Trata-se claramente de mais um caso de 

financiamento e produção de publicidade do setor energético, em benefício da 

imagem das empresas, para escamotear a realidade de que os indígenas não foram 

bem vindos “no ambiente do empreendimento”, e de que a avaliação das condições 
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existenciais dos indígenas foi substituída por anos pela preocupação com a sua não 

existência real, como assinalam Viveiros de Castro e Andrade (1988, p. 19).          

Também no filme, como apontado em Becker (2018) em relação à música, 

apesar da afirmação de que os Avá-Canoeiro se sentiam seguros “agora” (depois 

das ações de Furnas) para retomarem suas “atividades tradicionais”, nota-se a 

influência dos produtores e colaboradores, estimulando a construção e execução de 

instrumentos musicais, cantos, dança e artesanato, fora de seu contexto de 

utilização cotidiano para realizarem as gravações. Muitas destas atividades não 

foram mais registradas após este período. 

E assim como a preocupação dos integrantes do Programa Waimiri-Atroari 

com a manutenção das “práticas tradicionais” dos indígenas frente os impactos 

causados pela construção da hidrelétrica de Balbina no Amazonas: “Quando o 

técnico se cansou de pregar seu indigenismo didático, anunciou que queria gravar 

cantos dos Waimiri-Atroari. Dario173 deu ordens para os habitantes do aldeamento 

dançar e cantar para os membros do GT” (Baines, 1993, p. 17). 

Outro exemplo é o filme Avá-Canoeiro, a Teia do Povo Invisível, de Moreira 

(2006), que foi apoiado pela Tractebel e cuja elaboração contou com a participação 

de membros do IGPA, através da consultoria de Dulce Pedroso, autora da obra 

mencionada logo acima (Pedroso, 1994), e de depoimentos de Mário Arruda da 

Costa, que como visto no capítulo 3, através dos registros de Teófilo da Silva (2005), 

substituiu André Toral em 1985, antropólogo que levantou as questões referentes à 

“miopia” da FUNAI.      

O documentário demonstra um viés evolucionista e biologizante, como 

apontado por Rodrigues (2012), ao se referir ao termo “espécime”, utilizado no filme 

para mencionar os indígenas, e expõe com nitidez a conotação em favor das 

tentativas de transferir o grupo do Araguaia para a TI Avá-Canoeiro do Tocantins, 

contra a vontade dos indígenas, que perduraram por quase duas décadas, como 

coloca Rodrigues (2012, 2019). O caráter evolucionista também é exposto no 

decorrer do filme em trechos onde os realizadores e participantes, ou questionam os 

indígenas insistentemente sobre a possibilidade de união dos dois grupos, ou 

 
173 Um dos indígenas promovidos a “capitães” entre os Waimiri-Atroari, como mencionado 

anteriormente.  
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prestam depoimentos abordando o dilema da “reprodução” do grupo do Tocantins. 

Duas bandeiras das políticas dos convênios anteriores e do PACTO, que como visto, 

foi elaborado por membros da FUNAI, de FURNAS e do IGPA/UCG à época.  

Além da naturalização dos indígenas, o filme também expõe alguns fatores 

trabalhados por Tosta (1997) e Teófilo da Silva (2005), como a construção de 

fronteiras étnicas e a colocação de estereótipos sobre os indígenas. Através da 

demonstração de um certo interesse pela preservação das “atividades tradicionais” e 

da “cultura Avá-Canoeiro” (sempre mais no caso do grupo do Tocantins, ou o 

“verdadeiramente Avá-Canoeiro”) - que acaba também podendo ser considerado 

como mais uma das iniciativas e ações paliativas realizadas como tentativa de 

justificar os empreendimentos e neutralizar os malefícios causados por eles aos 

indígenas - que também pode ser visto em outros trabalhos, como no próprio filme 

de Palmeiro (1998) e no artigo Os Sons do Povo Invisível de Calado (2006 

[1998/1999]), estando estes relacionados quanto aos idealizadores.  

O artigo foi elaborado a pedido do IGPA, para que fossem realizadas as 

transcrições e descrições referentes à música do grupo do Tocantins, através dos 

registros sonoros contidos nas fitas do acervo do instituto, gravadas por Mário 

Arruda da Costa, que integrou uma expedição de contato aos indígenas em 1983. 

Na elaboração foram utilizadas também fotos, depoimentos prestados por Mário 

Arruda e o documentário Palmeiro (1998).    

Ao descrever alguns aspectos da “cultura Avá brasileira” em relação à 

utilização dos instrumentos musicais, entre outros aspectos musicais e 

cosmológicos, a autora aponta uma “subversão” por parte das mulheres do grupo, 

que “quebrou os limites sagrados de suas regras religiosas”: 

A música ritualística indígena possui um caráter pela sua 
complexidade de significados, cantos, e instrumentos musicais de 
função mágica, são proibitivos para as mulheres. [...] Matcha e 
Nakwatcha lançaram por terra a imutabilidade de suas leis e 
subverteram as normas das práticas religiosas e nesta condição 
especial assumiram os encargos dos serviços sagrados modificando 
assim princípios rígidos que vedavam às mulheres a participação nos 
rituais ou mesmo ouvirem o som da flauta sagrada. Hoje são elas 
que entoam o canto de cura, tocam a flauta e o maracá. Assumiram 
a função ritualística reservada ao homem para preservarem o caráter 
simbólico, essência de sua existência, resistência de seu grupo. 
(CALADO, (2006 [1998/1999]), p. 100, 101). 
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Essa “transgressão” de “quebra dos rígidos princípios” também acontece no 

documentário de Moreira (2006): 

Cabia a Matcha e a Nakwatcha a execução da música ritualística dos 
Avá. Uma transgressão, já que os rígidos princípios indígenas 
proíbem à mulher, participar dos rituais mágicos e até mesmo, de 
ouvir o som da flauta. Mas enquanto cuidavam que Iawi, o único 
espécime masculino do grupo, crescesse em segurança, as duas 
assumiram as práticas religiosas, entoavam os cantos de cura, e 
tocavam os instrumentos sagrados. (MOREIRA, 2006).    
 

 Soma-se aqui ao termo racista e naturalizante, apontado por Rodrigues 

(2012, 2019), a dificuldade de se entender ao que se refere a generalização de 

“cantos e instrumentos musicais de função mágica”, ou de “rituais mágicos”, 

generalizando sem qualquer especificação instrumentos e cantos como proibitivos 

para as mulheres, associando estes ainda com a música indígena em geral. Fator 

que se mostra como uma mágica da certeza para possibilitar a descrição da 

“transgressão” cometida por Matcha e por Nakwatcha, já que ainda nenhum estudo 

em relação a essas questões foi realizado entre os Avá-Canoeiro. Assim como com 

os Waimiri-Atroari, somando-se empresas, instituições, artigos sob encomenda e 

documentários premiados, no caso dos Avá-Canoeiro, também se tem: 

Um indigenismo empresarial que tem o poder da mídia para criar e 
veicular imagens dos Waimiri-Atroari, construídas conforme os 
interesses da empresa, a nível nacional e internacional, age no 
sentido de legitimar a "teoria oficial" a respeito dessa população 
indígena. (BAINES, 1995, p. 138). 

 
Também é estranha a afirmação dessa transgressão pelo documentário, já 

que o próprio filme registra trechos de um canto executado pela pajé Tuakire, do 

grupo do Araguaia, inclusive é encerrado por um deles, assinalando ainda que 

“agora” (com a morte de Tuakire), “os conhecimentos xamanísticos dos Avá se 

calam para sempre”. Mesmo se ignorada a descrição generalizante explanada no 

artigo, como se a “cultura Avá-Brasileira” (CALADO, 2006 [1998/1999], p. 97) fosse 

representada apenas pelo grupo do Tocantins, seria difícil entender os motivos da 

imputação da “transgressão” ter sido feita apenas em relação às mulheres deste 

grupo. Se por estas serem integrantes do grupo “mais puro” ou “verdadeiramente 

Avá-Canoeiro”, se por pura inobservância à hora do julgamento, ou se por 

invisibilização e esquecimento quanto ao grupo do Araguaia.    
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Acrescentando-se a isso como exemplo, que Pedroso (2006) registra um 

relato da família do Araguaia que coloca mais dificuldade para a afirmação de que a 

“culpa” da “transgressão” e da quebra de certas regras rígidas e proibitivas, tenha 

sido das mulheres do grupo do Tocantins. Ele mostra também a dificuldade de se 

afirmar quando se deram as alterações na estrutura social nas relações de gênero, 

de como eram essas regras rígidas ou mesmo se houve alguma transgressão por 

parte das mulheres: 

A redução da população indígena provocou certamente modificações 
profundas na sociedade Avá-Canoeiro, com relação à organização 
do trabalho, às regras de matrimônio e ao parentesco, etc. No 
comportamento das famílias, verifica-se que à mulher não é negado 
o uso de armas para caçar, como ocorre em outros grupos 
indígenas. Da mesma forma os rituais de pajelança também são 
realizados por mulheres. A família do Araguaia conta que, quando 
ainda eram autônomos e as aldeias, mais populosas, havia várias 
mulheres pajés. Lembram que muitas tinham fama de muito 
poderosas. (PEDROSO, 2006, p. 121). 

 
Rodrigues (2012) dá visibilidade à existência de Tuakire e às suas habilidades 

xamânicas, o que assinala bem essa desconsideração da participação do grupo do 

Araguaia, nas construções realizadas sobre a “cultura Avá-Brasileira”. O trabalho 

também registra uma colocação importante de Kawkamy, filha de Tutawa, em 

relação à questão do xamanismo: 

Tuakire (“Tatia”), falecida em 2006, depois de ter ficado cega, era 
uma reconhecida ipaje (xamã) dos Avá-Canoeiro, que cantava 
músicas xamânicas para curar doenças. Apesar do diagnóstico de 
“anemia” da FUNASA, sua morte é atribuída pelas novas gerações a 
Baiàpogaga, um “espírito da terra” visto apenas pelos xamãs, como 
já foi relatado. Kaukamã, por sua vez, admite que já “viu muitas 
coisas” invisíveis na aldeia Canoanã e nos lugares que os Avá 
frequentavam antes, incluindo espíritos dos mortos. (RODRIGUES, 
2012, p. 367, aspas e parênteses da autora).   
 

  Quanto à instrumentos proibitivos às mulheres, existe um fenômeno 

conhecido como “complexo das flautas sagradas”, presente entre povos amazônicos 

e da melanésia, estudado entre outros, por Piedade (2004), que se caracteriza pela 

existência de alguns rituais nos quais alguns instrumentos, relacionados à espíritos 

poderosos, são proibitivos à visão das mulheres. Em sua maioria aerofones174, 

podendo trazer malefícios caso sejam vistos por elas, ou pelas crianças. Em alguns 

 
174 Flautas e em alguns casos trompetes e zunidores.   
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casos, podendo causar a morte. Conforme o autor, no Brasil esse fenômeno é 

registrado com maior frequência entre os povos de língua Aruak, existindo também 

entre outros povos, porém como já colocado, nenhum estudo foi realizado ainda 

quanto a essa questão entre os Avá-Canoeiro. E ao contrário do colocado por 

Calado (2006 [1998/1999]), como pontuam Menezes Bastos e Piedade (1999) ao 

tratarem do jogo estrutural do “complexo das flautas sagradas” entre 

visibilidade/audibilidade e proibitivo/prescritivo, em muitos casos na Amazônia, as 

mulheres são proibidas de verem os instrumentos, mas devem ouvi-los. Por outro 

lado, é vasta a literatura em relação à participação de mulheres em rituais ou na 

chefia de famílias, a exemplo de Montardo (2002), João (2011), Prumkwyj Krahô 

(2017) e Almeida (2019), existindo inclusive rituais com a participação exclusiva de 

mulheres, como o do Iamurikuma dos Wauja, povo de língua Aruak do alto Xingu, 

estudado por Mello (2005), no qual as melodias cantadas por elas, são justamente 

as melodias das flautas Kawoká tocadas pelos homens, às quais elas não podem 

ver, mas precisam ouvi-las para o conhecimento das melodias.  

 Não me estendendo à outras colocações, prescrições ou contradições 

existentes nesses, ou em outros trabalhos como esses, o que pode ser percebido 

diretamente é que um entendimento mais relevante, e que viesse a beneficiar os 

indígenas de forma efetiva, não veio a ser em primeiro plano um objetivo dos 

estudos de quem preza pela “pureza étnica” dos indígenas, ou pela “preservação de 

sua identidade”. Prescrevendo características de comportamento, naturalizando sua 

existência, construindo fronteiras étnicas, ou colocando estereótipos sobre eles, 

como colocado pelos autores referidos. Por outro lado, e por mais que talvez 

inconscientemente, ou por falta de atenção, e indiretamente, como pode ser o caso 

do artigo de Calado (2006 [1998/1999]), o eixo central das produções - mesmo 

aquelas que não se tratam de publicidade direta, mas encomendada, no intuito de 

dar legitimidade à “teoria oficial” como pontuou Baines (1995) - é a invisibilização 

dos danos e malefícios causados pelas empresas e seus empreendimentos, com a 

participação de atores e instituições que se beneficiam quase que diretamente do 

resultado desses danos. Em relação à procura de simetria nas relações interétnicas: 

Ao contrário, as imagens construídas dos Waimiri-Atroari através da 
mídia escamoteiam as relações sociais desmedidamente 
assimétricas estabelecidas por uma administração indigenista que 
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exclui os índios dos processos decisórios de planejamento, execução 
e avaliação, mas os incorpora na sua política publicitária. (BAINES, 
1995, p. 139). 

 
   Rituais financeiros são realizados para criar realidades inexistentes e 

mundos mágicos para invisibilizar omissões, outros rituais financeiros, crimes e 

violações. Os enroscos, as partes mais duras de cada tronco, de cada madeira, os 

nós, dos que promovem sua “atenção” e “preocupação” quanto ao bem viver dos 

povos indígenas, a fim de se manterem invisíveis em nome de sua proteção. 
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5 - Considerações finais  

 

 Dados os registros referidos, afora todos aqueles que ainda poderiam vir a 

sê-lo, os fatores expostos no Ofício Circular n. 18/2021/CGMT/DPT da FUNAI, 

apontados pela nota do CIMI já no ano de 2022, são uma amostra abrangente de 

um dos aspectos que parecem ter perpassado as ações e a forma de agir da maioria 

dos atores abordados neste texto. Se por um lado, em outros momentos, o órgão 

indigenista oficial entrou com ações e procurou agências de fiscalização para que os 

direitos dos povos indígenas fossem no mínimo respeitados, através do ofício, a 

FUNAI se isenta de suas atribuições previstas na legislação, alegando que “Os 

Planos de Trabalho de Proteção Territorial - PTPT deverão prever atividades apenas 

para TIs no mínimo Homologadas” (CIMI, 2022, P. 02), ressalvando-se aquelas alvo 

de decisões judiciais. Não obstante à velhas (ou perenes) condutas - como as do 

modelo militar-empresarial de ocupação e controle de territórios indígenas através 

de políticas subordinadas aos interesses de empresas que os exploram, em 

desfavor dos povos que neles habitam, dinamizado na década de 80, conforme 

assinala Baines (1993) - a alegação do órgão de que só atuará em favor da proteção 

dos povos que não tenham seus territórios homologados, caso estes sejam alvo de 

decisões judiciais, vem diretamente ao encontro do modus operandi que pôde ser 

constatado na forma de agir da maioria das empresas abordadas neste trabalho. 

Para além de se utilizarem do mesmo discurso corporativista/indigenista em torno do 

“desenvolvimento sustentável”, e através dele, a anos “fazendo Estado”.   

 Mesmo consideradas as negligências e violações históricas da FUNAI, e por 

mais que omissões do órgão tenham sido apontadas aqui em diferentes períodos e 

por diferentes documentos e autores - como visto, em Despacho do MPF/PRGO175, 

em ação civil do MPF/PRTO176, em sentença do Poder Judiciário do Tocantins177, 

também por Teófilo da Silva (2005), Ramos (2008) e Sanches (2008), entre outros - 

se posicionar no intuído de se eximir no âmbito legal de suas atribuições relativas à 

 
175 Despacho de 3 de setembro de 2008 anexado ao IC n. 1.18.000.007207-2005-38. 
176 Ação Civil Pública Cumulada Com Pedido De Tutela Provisória Antecipada de 2018. Inquérito Civil 

n. 1.36.002.000070/2015-24. 
177 Sentença sobre Ação Civil Pública n.  2515-18.2012.4.01.4302. Vara Única da Subseção Judiciária 

de Gurupi, 2015. 
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proteção dos territórios e dos povos indígenas, como propõe o ofício, extrapola os 

limites do hediondo. E vem complementar a liberação para a tomada por invasores 

de terras indígenas ainda não homologadas, estreada pela publicação da Instrução 

Normativa n. 09/2020 da FUNAI, para a regulamentação de imóveis privados sobre 

essas terras indígenas. Imposta também pelo próprio órgão indigenista, e que vem a 

se somar aos ataques provindos do legislativo, como o PL n. 2.633/2020, e do 

executivo, no caso do PL n. 191/2020 conforme visto no capítulo 3.      

  Fator diretamente ligado ao aparelhamento atual do órgão, que passou a 

atuar explicitamente na defesa dos interesses de proprietários e empresas privadas, 

e não mais de forma velada, ou semi-velada como “vinha se mostrando muito mais 

sensível ao ‘drama’ dos empreendedores do que às necessidades dos Avá” 

(SANCHES, 2008, Online). Ou por trabalhar em prol de licenciamentos de 

empreendimentos, em vez de trabalhar de forma mais efetiva na gestão e proteção 

do território do grupo do Tocantins, como pontuou Ramos (2020, p. 21), por 

exemplo. No caso do ofício, para além da omissão, que se deu também no 

abandono do grupo do Araguaia a partir da década de 70, depois do crime hediondo 

de sua captura, se trata do ato de se desfazer de suas funções legais e de negar 

sua responsabilidade na garantia dos direitos de uma enorme parcela dos povos 

indígenas do país. 

 Ato de partir ou retroceder do ponto de atuações maléficas aos povos 

indígenas como o “quadro de profundas omissões” alegado pelo MPF em relação à 

posição do órgão quanto às arbitrariedades da Novatrans à época, em relação à LT 

Norte Sul II, ao ponto de tentar normatizar a doação dos territórios indígenas aos 

invasores e predadores, negando suas responsabilidades para escapar ao quadro 

de omissão. 

Omissão que como visto, permeou ações ou inações de grande parte das 

instituições e atores abordados neste trabalho, e que no caso das empresas - e 

mesmo da FUNAI, entrando com recursos para tentar se esquivar de suas 

obrigações frente aos Ãwa, e sobretudo agora, ao tentar normatizar a práxis de só 

atuar em Tis não homologadas caso sejam alvo de decisões judiciais - se 

caracterizou como o cerne das formas de agir frente aos direitos dos Avá-Canoeiro, 

sempre em última possibilidade.     
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 Fica demonstrado também pelos registros, o poder de determinados grupos 

econômicos, como é o caso do Bradesco, que através da participação da Bradespar 

no controle da CPFL pelo grupo VBC, também foi beneficiário na ocupação do 

território do grupo do Tocantins, além de beneficiário direto da captura dos Ãwa no 

Araguaia. Este, diferentemente de outras empresas ou instituições, como a União, 

se coloca e figura acima da lei. O grupo mesmo depois de ter lucrado com as terras 

pertencentes aos Ãwa e aos Javaé, e posteriormente com sua venda, sem qualquer 

necessidade de omissão, ficou ainda com parte do território pertencente aos Ãwa, 

delimitado pelo relatório de Rodrigues (2012), com o aval do ministro da justiça, 

depois do grupo ter demonstrado que não estava disposto a “abrir mão dos cerca de 

500 ha” (RODRIGUES, 2018, p. 41), por já ter acionado sua equipe de advogados.     

 Terras que como assinala Rodrigues (2018), já pertenciam por definição à 

União e posteriormente foram compradas por ela através do INCRA, para a criação 

do assentamento que hoje se sobrepõe à TI Taego Ãwa, prejuízo público fomentado 

pelo Estado em benefício da iniciativa privada, no qual também se enquadra o caso 

da J. Malucelli e sua influência exercida sobre a direção da TGO, por meio das 

omissões de Furnas.  

 Como visto, nesse caso a empresa se retirou da sociedade na TGO, em 

grande parte pelos procedimentos licitatórios referentes à questão indígena e 

ambiental, atropelando os termos contratuais firmados e atrasando os processos 

licitatórios. Mas não se furtou em lucrar de todas as formas possíveis, mantendo 

agentes em altos cargos de gestão da TGO e até contratando empresa de 

propriedade de ente ligado à sociedade, fora das condições pertinentes àquelas do 

mercado. Situação possibilitada como visto, pela omissão de Furnas em aplicar as 

penalidades firmadas no contrato societário, pela aprovação do cancelamento dos 

boletins com o montante a ser efetivado pela J. Malucelli, e pela aprovação da 

emissão de novo boletim revertendo os valores em nome de Furnas, através 

Assembleia Geral Extraordinária da TGO em prejuízo da acionista estatal.  

 Ao contrário de querer atacar instituições estatais, o intuito deste trabalho é o 

de tentar no mínimo colaborar com material para reflexões em relação ao seu 

estrangulamento, sucateamento ou entrega nas mãos da iniciativa privada, cujo 
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interesse único é o de lucrar a todo custo com a invasão dos territórios e com o 

desrespeito aos direitos dos povos indígenas.   

 Decisões e “acertos”, que há muito levam ao prejuízo o patrimônio público, e 

que como pode ser colocado pelo menos em relação aos registros contidos neste 

texto, referentes às políticas, acordos e omissões, em sua maioria, estão 

diretamente ligados ao favorecimento do setor privado, seja na questão territorial, 

seja na questão administrativa, ou acionária das empresas. 

Enquanto isso, tanto pelas omissões na esfera pública, quanto na esfera 

privada, de órgãos, instituições ou de empresas, os indígenas vão tendo seus 

direitos violados, os Ãwa ainda não puderam retornar ao seu território, e a iminente 

privatização integral da Eletrobras, se concretizada, trará como tudo indica, ainda 

mais dificuldades para a gestão e execução dos programas no alto Tocantins. 

Omissões que se dão pelo aproveitamento, de toda a protelação ou 

morosidade possíveis por esses atores, e que levaram, entre outros, ao 

reconhecimento tardio dos direitos do grupo do Tocantins em relação à UHE de 

Serra da Mesa, ao atraso de 10 anos para a assinatura do convênio n. 

9000000455/Furnas/CPFL/FUNAI, à não homologação da TI Avá-Canoeiro, à não 

incorporação das áreas prioritárias ao território, e à atrasos no repasse dos recursos 

e na execução das ações dos programas. Também ao reconhecimento tardio dos 

impactos causados pela Tractebel/Engie e ao atraso de quase duas décadas para a 

elaboração de um plano de medidas mitigatórias pela empresa, assim como às 

quase duas décadas para a execução das ações a serem implementadas pela 

Novatrans/Taesa. E que também fizeram com que a J. Malucelli lucrasse em 

prejuízo de Furnas, através do tempo de omissão da estatal frente aos parâmetros 

estabelecidos no contrato societário da TGO. Assim como levaram ao atraso de 

quase quatro décadas para o reconhecimento dos crimes cometidos contra os Ãwa 

e seus direitos, por meio de um modus operandi ao qual recorreram a própria FUNAI 

e a União, ao entrarem com recursos para tentar escapar de suas obrigações para 

com o grupo do Araguaia. Provocando atrasos na restituição desses direitos, na 

declaração de Taego Ãwa, e consequentemente para a sua demarcação e para o 

retorno dos Ãwa ao seu território, atraso este, acentuado pela contribuição 

significativa das protelações do INCRA. Praxis da negação, que o Grupo Bradesco 
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levaria às últimas instâncias e consequências caso fosse reivindicada a parte da TI 

Taego Ãwa, que aos Ãwa pertence por direito.     

Violações e desrespeitos graves aos direitos dos povos indígenas, que como 

apontaram Viveiros de Castro e Andrade (1988), Baines (1995, 2000), ou Teófilo da 

Silva (2005), se dão escamoteados pelo viés ou pelos discursos de “proteção”, de 

“consciência ambiental” ou de “sustentabilidade”, num “movimento de autodefesa ou 

contraofensiva” (VIVEIROS DE CASTRO; ANDRADE, 1988, p. 08), para manter a 

boa imagem de empresas frente a opinião pública, ou de um “indigenismo orientado 

por pressões empresariais e investimento em publicidade” (BAINES, 1995, p. 135). 

Seja pelo financiamento direto ou indireto de documentários, matérias em 

jornais, boletins ou relatórios de “sustentabilidade”, trabalhos acadêmicos, ou até 

pela emissão de documentos oficiais, como no caso da “confraternização” com a 

FUNAI, no dia do ataque e captura dos Ãwa no Araguaia; a sustentação dessa 

“sustentabilidade” se dá bem longe das prioridades políticas, econômicas e dos 

acontecimentos constatados na prática.  E como coloca Said (1990 [1978]), em 

relação às descrições e invenções feitas sobre os povos orientais pelo orientalismo 

do ocidente: 

Não há nada de novo ou natural na autoridade. Ela é formada, 
irradiada, disseminada; é instrumental, é persuasiva; tem posição, 
estabelece padrões de gosto e valor; é virtualmente indistinguível de 
certas ideias que dignifica como verdadeiras, e das tradições, 
percepções e juízos que forma, transmite, reproduz. Acima de tudo, a 
autoridade pode e realmente deve ser analisada. (SAID, 1990 [1978], 
p. 31). 

 
Autoridade, assim como preconceitos e heranças coloniais arraigadas em 

nossa sociedade, cuja superação através da construção de novos desenhos e 

mapas sociais, com os povos indígenas situados nos quadros de suas alianças e 

conflitos, como assinalam Lima e Barroso-Hoffmann (2002), serve de alicerce para o 

trabalho em comum, na busca por um Estado que atue realmente na proteção de 

seus cidadãos, e na reparação dos danos históricos causados aos povos indígenas. 

 Caminho a ser trilhado, conforme Lima (2002), por meio das investigações 

sobre as questões indígenas, realizadas por indígenas e não indígenas, buscando a 

produção de conhecimentos sobre os problemas concretos enfrentados pelos povos 

indígenas, através de reflexões e discussões sobre dados e experiências 
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acumuladas, para que se possa andar no sentido da elaboração de políticas de 

Estado mais eficazes, e que venham realmente a ser executadas.   

E enquanto muitas delas não se concretizaram, ou ainda recrudesceram, os 

Ãwa continuam nas lutas pelos direitos e a caminho da volta para o seu território, 

assim como o grupo do Tocantins, na luta por seus direitos e por sua autonomia, 

demonstrando assim, que não é momento para se temer, e que não há autoritarismo 

que possa deter ou impedir a vitória de tão perene e grandiosa resiliência.     
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Anexo A 
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Anexo B 
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Anexo C 
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Anexo D - Resumo cronológico dos principais acontecimentos 

DÉCA
DA 

ANO ACONTECIMENTOS 

1940  • Instalação dos primeiros criadores de gado próximo à aldeia 
Canoanã no Araguaia. 

1950  • Compra das terras no Araguaia pela família Pazanezze.  

 
 

1960 

 • Estabelecimento da Fazenda Canuanã sobre o território dos Ãwa - 
financiamentos da SUDAM  
• Um dos últimos massacres ao grupo do Tocantins, na Mata do Café 
por volta de 1966 

1969 • Ativação pela FUNAI de duas frentes de atração, uma no Araguaia, 
outra no Tocantins 

 
 
 
 

1970 

 
 
 

• Entrega de partes da Fazenda Canuanã para o Bradesco no início da 
década  
• Incentivos do Governo Federal através do programa Poloamazônia à 
Fundação Bradesco/Fazenda Canuanã 

 
1973 

• Captura dos Ãwa, tempos depois de emissão de certidão negativa de 
sua presença na região pela FUNAI 
• Instalação da unidade escolar da Fundação Bradesco  

1976 • Transferência dos Ãwa para a Aldeia Canoanã dos Javaé 

1979 • Autorização para Furnas realizar estudos de aproveitamento 
hidrelétrico no alto Tocantins através da Portaria n. 2.130 

 
 
 
 

1980 

 
1981 

• Concessão pelo Governo Federal para o aproveitamento hidrelétrico 
do alto Tocantins por Furnas através do Decreto n. 85.983 

1983 • Grupo do Tocantins se apresenta a moradores regionais 

1984 • Início das obras da UHE de Serra da Mesa  

1985 • Interdição de uma área de aproximadamente 38.000 ha localizada 
nos municípios de Minaçu e Cavalcante 

1986 • Firmado o convênio n. 023 entre Furnas e FUNAI  

1988 • Transferência do grupo do Araguaia para a TI no Tocantins 

 • Primeiras menções referentes à presença de indígenas Avá-Canoeiro 
especificamente na Mata do Mamão 

 
 
 
 
 
 
 

1990 

1992 • Firmado o convênio n. 10.323 entre Furnas e FUNAI  

1994 • Criação do Programa Avá-Canoeiro do Tocantins - PACTO 

 
1995 

• Início da parceria de Furnas com empresas privadas - Energisa - 
Empresa Energética S.A., tendo como interveniente a Nacional 
Energética S.A. 

 
 

• Aquisição integral da Fazenda Canuanã pelo grupo Bradesco no 
Araguaia  
• Venda da maior parte das terras para terceiros 

 
1996 

• Conclusão das obras de Serra da Mesa  
• Autorização para a construção e funcionamento da UHE pelo Decreto 
n. 103 do Congresso Nacional  

1997 • Compra de parte das terras que pertenceram à Fazenda Canuanã 
pelo INCRA 

 
1998 

 
 

• Criação do assentamento Caracol  
• Entrada em operação da UHE Serra da Mesa 
• A Tractebel obtém a concessão para o aproveitamento do Tocantins 
através da UHE de Cana Brava  
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2000 

 

2001 

• A CPFL Geração de Energia S.A. adquire a participação no capital 

social das empresas Serra da Mesa S.A. e Semesa S.A. no Consórcio 

Serra da Mesa pelo Grupo VBC, passando a acionista majoritária no 

empreendimento da UHE  

 
 
 

2002 

• Término da vigência do convênio n. 10.323/92 
• Conclusão da obra da UHE de Cana Brava pela Tractebel - sem 
levantamento prévio dos afetados - alagamento de partes prioritárias 
da TI Avá-Canoeiro pelo lago da UHE - comunidades quilombolas 
expulsas de suas áreas tradicionais  
• Entrada em funcionamento da LT Norte Sul II, construída pela 
Novatrans e pela Enelpower 

2003 • Concluída a demarcação física da TI Avá-Canoeiro  

2006 • Bradespar se retira da sociedade na CPFL  

 
2007 

• A CPFL incorpora a SEMESA, ficando esta extinta 
• A FUNAI move a ACP contra Furnas e CPFL pelos descumprimentos 
dos acordos no Tocantins 

 
 

2009 

• O Grupo Camargo Corrêa compra os outros 50% da VBC Energia do 
Grupo Votorantim na CPFL 
• Assinatura de contrato de concessão do Consórcio Transenergia 
(TGO) com a ANEEL, para a instalação da LT de 230 kV Serra da 
Mesa/Niquelândia/Barro Alto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2010 

 
 
 

2010 

• Transferência das ações da Delta Construções para a J. Malucelli 
Construtora no mês de maio 
 • Licenciada a construção do trecho da LT de 230 kV da Transenergia 
Goiás S.A. - TGO, que liga Barro Alto a Niquelândia no mês de junho 
•  Aprovação da transferência das ações da Delta para a J. Malucelli 
pelo Conselho de Administração de Furnas em agosto  

2011 Realização dos estudos de identificação e delimitação da TI Taego 
Ãwa  

 
 
 

2012 

• Publicação do Relatório Circunstanciado de Identificação Delimitação 
da Terra Indígena Taego Ãwa  
• ACP do MPF/TO nº 2515•18.2012.4.01.4302 determina benefício 
mensal aos Ãwa enquanto não estiver concluído o processo de 
demarcação da TI Taego Ãwa  
• Assinatura do convênio n. 9000000455 entre FUNAI/Furnas/CPFL 
implementando o Programa de Apoio aos Avá-Canoeiro - PAAC  

2013 • Incorporação da Novatrans pela Transmissora Aliança de Energia 
S.A. - TAESA  

2014 • Criação da Associação do Povo Ãwa - APÃWA  

 
 
 

 
 

 
2015 

 
 
 
 
 

• Falecimento de Tutawa  
• Sentença sobre ACP nº 2515-18.2012.4.01.4302 condenando 
também a FUNAI e a União ao pagamento de 4 000 salários mínimos 
por danos morais e materiais aos Ãwa, para a aquisição de uma área 
próxima ao seu território, até a regularização de Taego Ãwa 
• Início da construção do trecho da LT de 230 kV da TGO que liga 
Niquelândia a Barro Alto 
• Aprovação da doação das ações da J. Malucelli na TGO para Furnas 
em dezembro  
• Aprovação do cancelamento de dois boletins com o montante a ser 
efetivado pela J. Malucelli - Aprovação da emissão de novo boletim 
com o valor da soma dos cancelados em nome de Furnas, pela 
Assembleia Geral Extraordinária da TGO  
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2010 

 
 

2016 
 

• Conclusão do trecho da LT da TGO que liga Niquelândia a Barro Alto  
• Construção do trecho da LT da TGO, que liga Serra da Mesa a 
Niquelândia 
• Taego Ãwa é declarada como território tradicional dos Ãwa e de 
posse indígena permanente pelo Ministério da Justiça, com área de 
28.510 ha, excluída a área reivindicada pelo Bradesco    

 
2017 

• Renovado o convênio n. 9000000455 entre Funai/Furnas/CPFL  
• Falecimento de Iawi 
• A estatal chinesa State Grid, passa a deter 94,75% do capital social 
da CPFL Energia  

 
 
 
 

2018 

• Assinado o Termo n. 02 entre FUNAI e TAESA  
• Início efetivo das ações pela TAESA  
• A Tractebel/Engie reconhece definitivamente as implicações dos 
impactos causados aos indígenas pela UHE Cana Brava - após 
diversos pareceres e de decisão liminar favorável do poder judiciário à 
ACP movida pelo MPF 
• Fixado o prazo de um ano pelo poder judiciário para a demarcação e 
desintrusão da TI Taego Ãwa pelo INCRA, a FUNAI e a União em 
resposta a ACP do MPF/PRTO, no âmbito do IC n. 
1.36.002.000070/2015-24. 

 
 

2019 

• Iniciado o levantamento fundiário da TI Taego Ãwa 
• Conclusão da reforma das duas barreiras de vigilância na TI Avá-
Canoeiro pela TAESA 
• Construção de duas casas e de outra barreira de vigilância pela TGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 
2020 

• Renovado o convênio n. 9000000455 entre Funai/Furnas/CPFL 
• Proferida sentença obrigando a União, o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI 
a adotarem medidas de proteção ao grupo da Mata Mamão 

 
 
 
 
 

2021 

• Nota de Furnas enviada ao MPF alegando que a FUNAI ainda não 
havia enviado o projeto básico para a realização da obra do Centro 
Técnico e Cultural Avá-Canoeiro em janeiro  
• Concluído o levantamento fundiário da TI Taego Ãwa em novembro - 
três meses após o encerramento do prazo prorrogado para a 
regularização da TI 
• Sentença do TRF-1 estipulando multa diária de R$ 500,00 a partir de 
2022 ao INCRA e à FUNAI enquanto a TI não for demarcada e a área 
desobstruída, e multa de R$ 12.000,00 para cada um dos órgãos em 
dezembro 
• Engie Brasil, alega estar em tratativas com a FUNAI - após a não 
concordância da empresa em realizar um novo estudo  

 
 

2022 

• Inauguração do posto de saúde construído pela TAESA 
• Construção do poço artesiano pela TAESA 
• A Engie Brasil inicia a implementação das ações em debate com o 
Poder Judiciário, após aprovação de plano de medidas 
complementares de mitigação dos impactos pela FUNAI 

 


