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OS fNDIOS NEGROS OU OS CARIJó DE GOIÁS: A HISTORIA
DOS AVÁ-CANOEIRO *

André Amaral de Torai
(Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, UFRJ)
INTRODUÇÃO
I

Este pequeno histórico foi escrito com um duplo objetivo: esclarecer a tão discutida origem deste grupo indígena e fornecer subsídios qeu auxiliem na compreensão da história e levantar elementos
úteis para uma adequada ação indigenista para este grupo tão perseguido
e que enfrenta, atualmente, seríssimas ameaças à sua sobrevivência.
O primeiro objetivo foi parcialmente alcançado. Antecipando, algumas
conclusões, posso dizer que as evidências históricas apontaram inequivocamente no sentido de reforçar a tese de que os Avá-Canoeiro s5o realmente
os Carijó ·d e São Paulo trazidos por bandeirantes no século XVIII. No
E:ste trabalho foi feito no primeiro semestre de 1982 e se destina ao
volume "Leste do Mato Grosso e Goiás" do Levantamento da Situação Atual dos
Povos Indígenas no Brasil, patrocinado pelo Centro Ecumênico de Documentação
e Informação (CEDISP). O texto foi redigido e organizado seguindo as soluções
editoriais padronizadas pelo "Levantamento". Ficam aqui registrados os meus agradecimentos ao CEDI, que tornou possível esta pesquisa, aos professores Roque Laraia
(U·nB) e Aryon D'Alligna (UNICAMP), pela cessão de relatórios, e ao Professor
Mércio Gomes (UNICAMP) pelas críticas e suges~ões feitas depois da leitura dos
originais. Dada a premência do tempo, muitas das sugestões apresentadas não
foram incluídas, pelo que peço desculpas.
( *) -
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entanto, o debate quanto às origens do grupo ainda está em aberto. A
análise do material lingüístico colhido com o grupo que hoie vive no P.I.
Canoanã levou Aryon D'Alligna a desclassificar o dialeto dos Avá-Canoeiro
como um dialeto Tupi meridional, aproximando-o mais do Tupi setentrional. Discordando frontalmente da análise lingüística de Nimuendajú
e Rivet os estudos de Aryon D' Alligna negam a origem paulista e estabelecem novos parâmetros para o debate das origens do grupo baseados
na análise lingüística. Talvez novas pesquisas de campo entre o grupo
Avá-Canoeiro do Araguaia e entre os grupos do alto Tocantins (se os
índios sobreviverem à atração) esclareçam muitas coisas. ~ possível também que os dois grupos locais sejam dois grupos indígenas distintos,
hipótese longínqüa, uma vez que o percurso dos A vá-Canoeiro desde o
alto Tocantins até o Araguaia está bem registrado através dos conflitos
com a população regional, mas não impossível .
Além do problema teórico da origem do grupo, existe um outro
aspecto bem mais dramático, que é o de como pensar uma .ação indigenista
adequada à constante histórica deste grupo: conflitos permanentes que
acabaram por torná-lo refratário a quaisquer tentativas de aproximação
de elementos da nossa sociedade e, ainda especialista em fugas . O aprisionamento do grupo do Araguaia e as .trágicas conseqüências a,dvindas
disto que se chamou "atração" mostram que devem ser pensados com
urgência novos métodos de ação . Concretamente, a frente de atração
que se encontra na serra das Trombas deve ser acompanhada com atenção, e a FUNAI também deve ser interpelada pela sociedade civil quanto
aos mêtodos e recursos que destina a estes índios, que vivem a menos
de 300' km de Brasília e que estão ameaçados por fazendeiros, que temem
as desapropriações que teriam que ser feitas antes e depois dos trabalhos
de atração, e pela população local, que teme os A vá-Canoeiro, embora
estes há muito não façam mal a ninguém, dedicando seu tempo a se
esconder e a fugir constantemente .
A pesquisa foi feita com base na bibliografia existente, e nas entrevistas com regionais em Gurupi (GO) e no P.I. "Canoanã", aqnde encontrei, de 1978 a 1980, os Avá-Canoeiro contatados em 1973 .

( NOME /
- são conhecidos, a nível nacional, por A vá-Canoeiro_ ou simplesmente
Canoeiro de Goiás. A população regional do meio-norte goiano denomina-os cféLSJá:::pfeta") Essa denominação é utilizada contemporâneamente
tanto para os grupos do Araguaia como para os Tocantins. Em 1824,
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Cunha Mattos se refere a este grupo como "Carijós comumente denominados Canoeiros" ( 1875: 19) . Este autor se refere à origem do grupo,
índios Carijó, ou Kariyó (Rivet, 1924: 172), trazidos de São Paulo por
bandeirantes no século XVIII, para ju·stificar a denominação empregada .
Na literatura etnológica existente sobre o grupo, aparecem sempre como
"Canoeiro" até o início da década de setenta. Os autores que mais contribuíram para a bibliografia sobre este grupo também se referem a eles
como "Canoeiro" (Vide Baldus, 1970; Magalhães, 1957; Souza, 1812;
Rivet, 1924; Nimuendajú apud Baldus, 1970 e Americano, 1927). Kissenberth, em 1909, "encontorou um "Canoeiro" como escravo de Valadar,
"chefe" da "mais setentrional" das aldeias Karajá. Valadar ao ter sido
perseguido por um bando de Canoeiros, o tinha raptado do meio deles .
O escravo se dava o nome Awa (Auá), sendo designado pelo senhor de
"índio Kaniwerú". Kissemberth acha provável que os portugueses rtansformaram este nome em "Canoeiro" ( ... ) " (Kissemberth apud Baldus,
1970: 71). A designação é mais antiga, no entanto, do que supunha
Kissemberth, sendo utilizada já em 1812 com Silva e Souza ( 1849: 495) .
A designação "Avá-Canoeiro" é rélativamente moderna, tendo sido consagrada no período que vai de 1969 a 1973, que é quando a atração
dos A vá-Canoeiro de Formoso do Araguaia ocupou a atenção da imprensa de todo o País. Na época do contato, de 1969 a 1973, alguns jornais
chamaram-nos de "índios negros de Goiás", acreditando ser o grupo mencionado, bem como os grupos dos municípios de Niquelandia e Cavalcante, resultantes da mestiçagem de escravos fugidos durante a época da
mineração, séculos XVIII e XIX, com os Carijó de São Paulo (O Globo,
11. 07. 73 e OESP, 03. 09. 71). besde a época do contato até hoje a
denominação "Avá-Canoeiro" se firmou, substituindo progressivamente à
"Canoeiro" .
Acredito que a palavra "Avá" venha de "aba", que em guarani signi1876). Já o termo "Cafica "hombre, persona" (Montoya, R. noeiro" talvez seja decorrente da caracterização dos Avá-Canoeiro como
índios de canoas do alto Tocantins e seus formadores, durante alguns decênios do século XVIII e XIX. Como disse Couto de Magalhães em
1862: "Têm esse nome, por terem se tomado célebres em seus ataques
contra os navegantes do Maranhão, a quem acometiam em levíssimas
ubás ( ... ) (Magalhães, 1957: 99-100). No seu vocabulário traduz "Canoeiro" por "Avá" (Magalhães, 1957: 106). Ignora-se se o grupo possui
alguma forma de autodesignação .
LlNGUA: DIALETO TUPl-GUARANI

Com base no material coletado por Couto de Magalhães na aldeia
da Estiva, em outubro de 1862, Magalhães (1957: 106), Rivet (1924

-)
/
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172-173) e Nimuendajú (apud Baldus, 1970: 71) c1assificaram a língua
dos A vá-Canoeiro como sendo um dialeto guarani . "O primeiro que reconheceu no vocabulário canoeiro publicado por Couto de Magalhães um
dialecto guaraní fui eu em 1914 (Religi6n der Apapocúva-Guaraní, págs.
299-300), dez anos antes de Rivet". (Nimuendajú apud Baldus, 1970: 71).
Pesta forma, a língua dos Avá-Canoeiro está mais ligada aos dialetos
guarani meridionais que ao tupi setentrional, que é utilizado, por exemplo,
pelos Tapirapé, o grupo Tupi mais próximo geograficamente dos Avá-Canoeiro. Nimuedaju (apud Baldus, 1970: 71) e Rivet (1924: 173-174)
chegam à conclusão de que, apesar da brevidade do vocabulário recolhido
por Couto de Magalhães, confirma-se, através da análise lingüística do
mesmo, a origem meridional do grupo, de acordo com a tradição recolhida por Cunha Mattos ( 1875: 19) :

Passados oito anos da atração do grupo Avá-Canoeiro de Formoso
Araguaia (ver história do contato), falam o português os indivíduos mais
jovens (de 22, 17 e 9 anos presumíveis) do total das seis pessoas que
constituíam os remanescentes deste grupo em dezembro de'" 1980. Somente
um deles, Puchikáo com 9 anos presumíveis, tem, no entanto, fluência
em português. Todos sabem algumas palavras e frases em português e
javaé, dialeto karajá (macro-gê), que usam em seu relacionamento diário
com os índios e regionais de Canoanã, aldeia J avaé do Parque Indígena
do Araguaia, para onde foram transferidos após a atração. Não apresenta:
a língua javaé, nenhuma similaridade com a língua dos A vá-Canoeiro.
E comum os J avaé empregarem o português para se comunicarem com
estes últimos, dado o maior conhecimento que os jovens Avá-Canoeiro
têm do português comparativamente ao idioma javaé .
LOCAI IZAÇÃO DOS GRUPOS ATUAIS

Grupo de Formoso do Araguaia (município): atraídos e,m 1973, ti-

nham sua zona de perambulação cqmpreendida entre os rios Formoso e
J avaés (braço menor do Araguaia), no estado de Goiás . Logo após o
contato foram transferidos para a aldeia e Posto Indígena "Canoanã"
(Coordenadas aproximadas: 11 ~57 '30' 'S e 49?55 '08' 'W) no. Parque
Indígena do Araguaia, município de Formoso do Araguaia.
Grupo de Cavalcante (município) : ainda não contatados pela FUNAI,

apesar de se localizarem apenas a 250 km de Brasília. Desde 19·69 sua
presença vem sendo constantemente assinalada entre os municípios de Niquelândia e Cavalcante, Estado de Goiás. Em 1969, diversos fazendeiros
do distrito de Colinas (no município de Cavalcante) se dirigiram à FUNAI,
em Brasí!ia, solicitando providências do órgão em relação aos abates de
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gado praticados pelos A vá-Canoeiro ( OESP, 31 . 8 . 69) . Em 1971, seguindo as indicações dos moradores da região, foi localizada uma aldeia do
grupo, às margens do rio Maranhão, "no município de CavaJcante, 90 km,
direção 38~ norte, da cidade de Niquelândia" (Zarur, 1971: 54). José
Aucê, sertanista que comandava uma frente de atração para estes índios
em 1977, fotografou um abrigo provisório destes índios encontrado no
município de Niquelândia neste mesmo ano (Aucê, 1979: 57). Infelizmente não são fornecidos outros dados que possibilitassem uma localização
mais precisa do grupo. Em 27 de julho de 1981 mantiveram um rápido
contato com a frente de atração da FUNAI em local denominado "Barra
dos Macacos", no rio Maranhão (0 POPULAR, 09. 8. 81 / 13. 8. 81).
Através destas últimas indicações de suas aparições pode-se situar a área
de perambulação deste grupo, se for confirmado que se trata de um único
grupo, entre os municípios de Niquelândia e Cavalcante e próxima ao rio
Maranhão e alto Tocantins. Dado o grande tamanho da área em que é
assinalada a presença do grupo desde 1969 até 1981, pode-se pensar na
existência de mais de um grupo ou de um ·único grupo com espantosa
mobilidade espacial. Esta mobilidade pode ser conseqüência tanto da perseguição que lhes é movida por fazen·deiros, caçadores e garimpeiros
(02. 8. 81 - O POPULAR) como do regime de subsistência do grupo,
onde a caça e o abate de gado são preponderantes, dada a impossibilidade
do grupo cultivar e manter roças, bem como um aldeamento permanente,
devido à perseguição de que são alvo.
ORIGEM DO GRUPO

Os estudos lingüísticos e históricos desenvolvidos por Nimuendaju
em 1914 ( apud Baldus, 1970: 71 ) e por Paul Rivet ( 1924: 172) efetivamente confirmam a tradição existente sobre. a origem meridional do
grupo, que foi recolhida em versões semelhantes por Cunha Mattos em
1824 e por Couto de Magalhães em 1862.
"Carijós commummente denominados Canoeiros: são descendentes dos
reduzidos, ou auxiliares que o descobridor de Goyaz Bartholomeu Bueno,
filho do Anhanguera, ou Diabo Velho trazia consigo de São Paulo para
o serviço da mineração, e defesa contra os índios senhores das terras que
elle invadia". (Mattos, 1875: 19).
Já a versão de Couto de Magalhães é um pouco diferente: "A tradição em Goiás é, a meu ver, mais racional; aí se diz que, na ocasião de
uma desavença havida em São Felix, entre João Leite Ortiz e Bartolomeu
Bueno da Silva, descobridores da província, Ortiz tomou para norte com
os índios Carijós que havia trazido de São Paulo; que estes, chegada a
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oportunidade, fugiram para os matos, voltando ao estado selvagem, e
fundnaram a tribo dos Canoeiros; de sorte que segundo esta tradição,
os Canoeiros são os mesmos Carijós''. (Magalhães, 1957: 104) . Rivet
( 1924.: 172) situa entre 1724 ou 1725 o seu estabelecimento no norte
goiano, entrando em contatos hostis com os "Savante" e "Serente" .
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HISTôRICO DO Gt>NT A TO

Para facilitar-se a exposição dos dados acerca da história do contato
dos A vá-Canoeiro dividiu-se a mesma em três fases, ou períodos cron~
lógicos . O recuo histórico adotado para o estudo dos descendentes dos
Carijó paulistas em terras goianas foi o correspondente à sua introdução
nas terras deste Estado, entre 1724 e 1726. Ou seja, não será abordada
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a história deste grupo antes de virem para Goiás ou a sua redução e experiência de contato em São Paulo. Esta divisão foi feita tomando por
base a que foi feita por Nimuendaju em 1944 (apud Baldus, 1970: 71)
~ à qual far-se-ão referências no texto ._
·
·
1;l Fase - Da sua retirada do convívio com os paulistas até o término
~e ·sua aparição e caracterização como índios de canoas do alto Tocantins.
Início de relações hostis entre os Avá-Canoeiro e a sociedade brasileira ..
De 1724-26 até 1820-30 aproximadamente.

'

2;l Fase - Continuidade nos conflitos com a população brasileira.
Início da "expansão para oeste" de alguns grupos de A vá-Canoeiros que
chegam ·até às margens do Araguaia e Javaés. De 1820-30 até 1908
aproximadamente.
3;l Fase - Perda de contato entre os grupos do alto Tocantins e os
do Araguaia. "Encurralamento" dos grupos remanescentes, extermínio e
desaparecimento de todos os grupos à exceção dos (atuais) de Cavalcante
e Formoso. A atração dos Avá-Canoeiro. Situação atual do grupo de
Canoanã (Formoso) e Cavalcante. De 1908 (aproximadamente) até 1980.
. .-

1' Fase

Localização: Embora autores posteriores, como Cunha Mattos em
1824, prefiranu localizá-los mais ao sul, reproduzindo a zona ocupada pelo
grupo na época em que foram co·ntemporâneos viveram, prefiro localizá-los
através da menção mais antiga que é a de Silva e Souza, em 1812 . Diz
este autor: "gyram em canoas, que fazem, pelos rios Tocantins, Paraná,
Manoel Alves, Barra da Palma ( ... ) ; ainda que se diz terem a sua
principal aldeia entre as serras que ficam ao lado do Duro, aonde tem
estabelecimento, em que da nossa parte se não tem chegado,, ( Souza,
1849: 495) . Utilizando-se destas informações Nimuendaju localizou os
Avá-Canoeiros lá onde aparecem em seu croquis, anexo ao seu livro sobre
os Serente ( 1942) .
Na primeira fase da história deste grupo se incluem as primeiras
fases anotadas por Nimuendaju e que vão: " (a) Da sua retirada do convívio com os paulistas até o seu relacionamento como tribo hostil em
fins do século XVIII. Talvez que vivessem durante esse tempo engarrafados
pelos Savante-Akwé em algum lugar então desconhecido . (b) Depois da
paz feita pelos Savante-Akwé em 1784 e sua subsequente localização
em Carretão, os Canoeiros apareceram como verdadeiros índios de canôa
do Alto Tocantins e seus afluentes: esta fase durou. ao que parece, apenas
uns trinta e ~tantos annos" (Nimuendajú apud Baldus, 1970: 71) .. ·
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Nesta primeira fase da história dos Avá-Canoeiro, a:s relações das
tribos vizinhas - principalmente os Acuém - com as frentes de mineração, tiveram importância decisiva na explicação da movimentação e da
inexistência de registros desta tribo de 1725 a 1790 aproximadamente.
"They ( the Canoeiros) did not appear there ( upper Tocantins area and
in the direction of Bananal) before the eighties of the eighteeth century,
after the Sava'nte had been on sted from the regioin" (Nimuendajú, 1942:
4) . Quando e porque os Akwé desapareceram do alto Tocantins retraindo-se em direção ao norte goiano? Para se responder a esta pergunta é
necessário fazer um pequeno recuo de alguns séculos . As tribos do sul
e do centro de Goiás, bem como as do leste do Mato Grosso, tiveram
seus primeiros contatos com a sociedade brasileira através das bandeiras
de apresamento de índios, principalmente, ou da exploração de metais
e pedras preciosas do século XVII. Notadamente, os sertanistas Paes
de Barros, Luís Castanho de Almeida, Manuel Correia, Francisco Lopes,
Antonio Pedroso Alvarenga, Antonio Soares Pais, Bartolomeu Bueno da
Silva "o velho", e Manuel Pires Campos percorreram as bacias do Araguaia e do Tocantins.
1

A bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva - "o moço" - marca
a descoberta definitiva de ouro em Goiás e o iníico da ocupação, em
função da mineração, da região compreendida entre o alto Tocantins e o
Araguaia . Com instruções preciosas de localizar as minas da Serra dos
Martírios, dada pelo governador de São Paulo (que englobava, na época,
quase a totalidade do atual estado de Goiás), D. Rodrigo César de Meneses, entrou para o sertão em 1723 a partir de Parnafba, em São Paulo
(Franco, 1954: 368). "( ... ) com uma bandeira que iam, segundo o
alferes José Peixoto da Silva Braga, que dela fez parte, cento e cinquenta
e duas armas, entre as quais vinte índios das aldeias reais, para a condução
da carga e três religiosos" (Braga, apud Franco, 1954: 368). No entanto,
em função tanto do "dano recebido do gentio bárbaro", da demora na
descoberta de garimpos exploráveis, das mortes causadas pela fome e
das agruras do sertão, diversas deserções se fizeram . O caráter da bandeira
("Ou descobrir o que buscava ou morrer na empresa") (Meneses, apud
Franco, 1954: 369) determinava o sacrifício da "escravaria", que infelizmente não é discriminada em relação a índios e não-índios, e explica
o caráter obstinado de seu líder, o filho do Anhanguera. Em 1725 diversas deserções se dão na altura do rio Paraná, próximo à junção com
o rio Maranhão, formadores do Tocantins. Alguns desses desertores, reinóis con1 seus escravos, conseguiram chegar a Belém, descendo o Tocantins. No mesmo ano, outros doze índios desertores chegam a São Paulo,
confirmando as dificuldades passadas pela bandeira e fazendo com que o
então governador da província escrevesse a El-Rei solicitando socorro
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para a expedição (Franco, 1954: 369). Esta parece ser a data mais provável do desligamento dos Avá-Canoeiro do convívio dos paulistas. Marca
também o desaparecimento dos "Carijó de São Paulo" e o surgimento
dos "Canoeiros". Como já vimos anteriormente os "Canoeiros" permanecerão alguns anos ilhados entre os Acuem, entrando posteriormente
em contatos com a sociedade regional, em algum lugar próximo ao assinalado por Silva e Souza em 1812 (Mapa 2) . A grande ameaça de então
à população garimpeira que se instalava no alto Tocantins e nos sopés
da serra Dourada (antiga Martírios), nas vilas e arraiais recém-fundados,
eram os grupos Acuem, ao norte, e os Caiapó ao sul . "The history of
the two tribes (Xerente e Xavante) opens with their resistance to gold
prospectors from the south . At the margin of their territory were founded
Crixás, Trahíras, São José do Tocantins, Água Quente, and other settlements between 1732 e 1737" (Nimuendaju, 1942: 6). A esta lista de
arraiais e vilas fundados em função da mineração devem ser incluídos
ós seguintes: Amaro Leite, Carmo, Santa Rita. Cavalcante e Vila Boa
de Goiás, que foram fundados em datas que vão desde a descoberta
de ouro, ou seja, de 1725 em diante, até a primeira metade do século.
As relações entre a nação Acuem e a sociedade regional serão francamente hostis, tendo os índios atacado diversos estabelecimentos garimpeiros, como a vila de Matanças, quatro vezes destruída (Nimuendaju, 1942:
6), e sofrido expedições punitivas financiadas tanto pelo governo da
Província como por interesses regionais. Duraram estes conflitos até 1784,
quando o governador de Goiás, Tristão da Cunha Menezes, passou a
estimular o estabelecimento de r.elações pacífica:s e o aldeamento dos
grupos Acuem que procuravam a paz . Seguiam a política de reunião e
aldeamento de índios iniciada, na província, em 1741, com o aldeamento
de mercenários Borôro (inicialmente em Rio das Pedras e posteriormente
em Rio das Pedras e Pissarrão), dos Acroá e Chacriabá em 1751 (nos
aldeamentos do Duro e Formiga), dos Javaé e Karajá a partir de 1774
(em Nova Beira) e de alguns grupos Caiapó meridionais a par!ir de
1780 (na aldeia Maria) ( Souza, 1849: 493-4; Krause, 1940-44, Vol.
77: 181) . De 1784 a 1823, aproximadamente, diversos Acuem vão pro·
curar a paz e o aldeamento junto às aldeias mantidas pela Fazenda Pú·
blica. Dos grupos aldeados, muitos se extinguiriam pelas doenças, outros
pelo massacres praticados pelas guarnições militares encarregadas de impedir seu retomo à vida na mata, outros fugiriam e outros, finalmente,
terminariam descaracterizados culturalmente, como os Acuem do Carretão
(Ribeiro, 1977: 67), e desapropriados das terras que ocupavam. Talvez
o conhecimento das reduções, da escravidão e dos termos reais da paz,
através de sua experiência com os paulistas, fizesse com que os Avá-Canoeiros não entabulassem relações pacíficas com a sociedade que, pelo
garimpo ou pela pecuária ocupava a região. A conseqüência, para este
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grupo, da pacificacão dos Acuem e da reunião e fixação dos mesmos
pelo governo da Província, foi a Iiberação de extensas parcelas do território no alto Tocantins que passaram a ocupar. Em 1824, Cunha Mattos
escrcevia em sua "Chorographia". "Estes índios (os Canoeiro) começaram
as suas hostilidades depois que os Chavantes e Cherentes foram desalojados
das terras que elles vieram ao depois occupar, haverá 40 annos" (Mattos,
1875: 19). Com a retirada dos Acuem passam. finalmente, ao período
em que aparecem como índios de canoas, entrando em relações hostis
com a sociedade regional, provavelmente a partir .de 1785 em diante.
São escassas as informações acerca dos Canoeiro neste período. São, erroneamente, chamados de "Chavantes de canooa" por Alencastro (apud
Nimuendaju, 1942: 4) em oposição aos "de terra" (Acuem). Pelo que
se deduz das informações do General Couto de Magalhães (1957: 99-100)
"acometiam" aos navegantes do Maranhão em "levíssimas" ubás. A localização do grupo feita por Silva e Souza em 1812 é em função de sua
ligação com os rios e de suas relações hostis com as vilas próximas:
" ( ... ) gyram em canôas, que fazem, pelos rios Tocantins, Paraná, Manoel
Alves, Barra da Palma, aonde tem feito muitos estragos"; (Souza, 1848:
495). O mesmo autor informa que, em 1789, Tristão da Cunha e Menezes, governador de Goiás, ordenou ao sargento José Luiz, o mesmo
empregado na pacificação dos Caiapó meridionais, que atacasse o "gentio Canoeiro", que tinha feito despovoar grande parte das fazendas da
vizinhança do rio Maranhão, "e com efeito entrou pelo rio Paranan e
Tocantins em seu seguimento; e em alguns encontros que teve, ainda
que sahiu ferido, fez grande mortandade, resistindo-lhe denodadamente
esta nação, investindo as mesmas mulheres, e um grande séquito de cães
bravos que traziam" (Souza, 1849: 463). Segundo Americano Brasil
( 1924: 192) o resultado dessa expedição contra os Canoeiros foi um
"grande massacre" praticado pelos 800 homens que, à mando do governador de Goiás, atacaram estes índios e prosseguiram em direção ao
Pará, tentando utilizar-se e consolidar a ligação entre as províncias por
via fluvial (Souza, 1849: 463).
2{l Fase

Se, no período anterior, a localização dos "Canoeiros" era dada em
função de sua distribuição ao longo dos rios, já neste período vamos encontrá-los afastados das margens dos formadores do Tocantins: "Estabeleceram-se nas altas montanhas, que ficam entre o Maranhão, Santa
Theresa e Amaro Leite; e têm algumas aldeas no rio Canabrava, e
outros lugares. Esta pequena tribo cujos guerreiros se calculam em 300,
são os mais cruéis inimigos dos habitantes da co·m arca". (Mattos, 1875:
19) . Talvez a utilização cada vez maior do Tocantins, e de seus ªfluentes,
para a comunicação com o norte da Província e com o Pará, além das
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bandeiras punitivas que lhes foram destinadas, fizeram-nos abandonar sua
localização anterior. Neste período, a localização mais provável do grupo,
anteriormente à sua expansão para oeste a partir de 1844 (Rivet, 1924:
175), é aquela fornecida por Cunha Mattos, citada acima. Esta localização
de 1824 reflete, em relação àquela de 1812, um considerável deslocamento
em direção ao sul. Repelidos das margens do Tocantins, aonde se instalaram ap6s a retirada dos Acuem em 1784, e estabelecidos nos sopés
das serras Dourada e do Estrondo, continuaram as relações hostis entre
os "Canoeiros" e a população regional . Chegam a ameaçar a ocupação
de extensa área do meio norte goiano, fazendo com que diversos governos
da Província dirigissem contra este grupo inúmeras expedições oficiais .
Raymundo José da Cunha Mattos, "Governador das Armas" da Província,
escrevia em 1824: "Os índios com as suas hostilidades têm despovoado
mais de oitenta grandes prédios no districto de Amaro Leite, São Félix,
Carmo, Chapada e Palma. No districto de Carmo septentrional estão desertas mais de 90 fazendas pelas mesmas causas; e no de Flôres, o mais
rico em gados de toda a província, vão as fazendas ficando em deplorável
decadência". (Mattos, 1875: 18) . E, logo mais adiante, o mesmo autor
acrescenta que os Canoeiros têm destruído diversas fazendas e que "já
chegáram e interceptar as comunicações do districto de Amaro Leite"
(Idem: 19). Em 1823, recebeu Cunha Mattos uma embaixada de emissários do governador do Pará que traziam "aterradoras notícias do ataque
dos Canoeiros a Paranatinga, São Félix e Amaro Leite'' (Brasil, 1924:
192). "Todas as providências anteriormente tomadas por Cunha Mattos
em relação a estes foram aprovadas pela portaria de 25 de outubro de
1823, quando os mesmos haviam destruído mais de 300 fazendas nos
districtos auríferos de Amaro Leite, Descoberto, Carmo, Chapada, São
Félix e Palma, chegando a ponto de cortarem a comunicação do norte
com o sul" (Brasil, 1924: 197-8) . As "providências" a que se refere
o autor, não chegam a ser definidas. Presume-se que sejam expedições
punitivas que terminaram por não se realizar: "Tinha o governador das
armas uma grande expedição prompta para seguir até a habitação destes
índios, quando a lei de 20 de outubro de 1823 dispoz que tal objecto
ficasse sob a dependencia do Governo da província, o que inutilizou o
propósito do marechal" (Brasil, 1924: 266). Ainda em 1823, ap6s a
derrota das tropas portuguesas no norte da Província, o governador das
armas de Goiás rumou para Cavalcante, dando "novo vigor à expedição
contra os índios Caiap6s e Canoeiros" (Idem: 266). A bandeira acabaria
sendo cancelada por problemas políticos e "apesar do pouco effeito da
bandeira resultou a vantagem de não haverem os índios Canoeiros atacado
os districtos de Amaro Leite desde então até agora" (Idem: 226). Há
ainda outra notícia de expedição enviada para combater os índios da
província e liberada pelo mesmo C. Mattos, e que provavelmente entrou
1
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em contato com os Canoeiros: "Em maio de 1824 puz-me em marcha
para Porto Real, afim de passar revista ás tropas dos arraiaes do norte a
vêr se si obtinha trazer civilização aos índios do Tocantins" (Idem 226).
Nesse período, os Canoeiro chegaram a interromper as comunicações
da Capital da Província, Vila Boa de Goiás, com diversas cidades e vilas.
Foram ameaçados, principalme.nte, os caminhos que ligavam Vila Boa a
Porto Real (atual Porto Nacional) e a Natividade. Para se manter a
continuidade das comunicações da Capital da Província com esta última,
o Alferes Alfredo Ramos Jubé, à frente de vinte praças, se instalou onde
hoje existe a cidade de Peixe, impedindo que os Canoeiro atacassem os
viajantes que, de Vila Boa, se dirigiam a Natividade, atravessando o rio
Tocantins. Ramos Jubé, aliado às famílias que se instalavam no local,
conseguiu expulsar os Canoeiro da região, pondo fim aos "sanguinários
ataques" e "repetidos incêndios" causados pelos índios, fundando a vila
de Santo Antonio do Peixe (Ferreira, 1958: 335) . Além dessas rotas,
os Canoeiro ameaçaram também o caminho entre rio Prêto e Palma por
"
São Félix e Chapada (Rivet, 1924: 172) .
Os Canoeiro haviam se transformado em obstáculo real para o desenvolvimento do meio-norte goiano, sendo responsabilizados pela decadência da região: "Se uma poderosa mão não acabar os enxames de
ladrões de gado, que ha n'esta comarca, .iá naturaes d'ella, já vindos
do sertão de Pernambuco; se a mesma mão poderosa não reduzir de
uma vez os índios a um estado de obediencia; ( ... ) , dentro de 1O annos
será necessário importar-se gado para esta província, que poderia abastecer com elle todo o Império do Brasil". (Mattos, 1875: 14). Impedindo as comunicações, destruindo fazendas, atacando o gado, os Canoeiro eram alvos de tentativas de catequização, sofriam ex~dições punitivas e apresentavam-se como um problema sem solução para o governo
da Província. A única solução era a das armas: " ( ... ) o governador
das armas concluia que o genio indomito dos Canoeiros era inaccessível
ao agrado ou ao processo de catechese religiosa iniciada pelos Capuchinos
nas aldeias de Matto Grosso, sob a direção de frei José de Mace_rante .
No seu entender (de Cunha Mattos) a ferocidade_ dos Canoeiros só encontraria resistencia na for;ça armada, meio que lhe repugnava a consciencia. O padre Gonzaga fôra contrário a estas determinações e os philantrópicos membros da dissolvida Constituinte tinham o mesmo pensamento
do sacerdote goiano . E para firmar suas convicções, terminava, escrevendo
ao ministro, que das duas uma: ou subjugar os Canoeiros ou ser vencido
por elles". (Brasil, 1924: 198).
Além das expedições punitivas, para 'permitir o estabelecimento da
população regional e a continuidade das comunicações com o norte da
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Província, foi construído um "fortin" na margem direita do Paranatinga,
próximo à sua confluência com o Tocantins (Mattos, apud Rivet, 1924:
172) . A campanha de extermínio dos Canoeiros, defendida por alguns,
contava, na época, com teóricos, como Americano Brasil, que viam nos
Canoeiro assaltantes desapiedados que roubavam por cobiça e matavam
por prazer. A campanha contra este grupo era baseada na sua descaracterização como índios: "Os Canoeiros eram mestiços dos índios Carijós
com os negros fugidos dos quilombos . ( ... ) não são verdadeiros sel'"'
vagens, mas um estranho amálgama, em que predomina o banditismo?'
(Brasil, 1924: 199). O mesmo autor escrevia em 1823: "No curso da
historia da província ver-se-ha, ora os Canoeiros roubando donzellas, ora
entrando nas egrejas e tudo massacrando, como em Palma, ora destruíndo
e incendiando fazendas e localidades". (Brasil, 1924: 196).
Provavelmente como reação aos conflitos, cada vez mais violentos
desde o início do século, os Canoeiro iniciaram, entre 1844 e 1865 (Ri:vet,
1924: 175), um processo de deslocamento em direção ao Araguaia.
Esse processo é generosamente chamado de "expansão para oeste"
por alguns autores como Rivet (1924: 175), nome certamente impróprio
para um processo de deslocamento motivado provavelmente pelo desejo
de fuga e de busca de regiões menos ocupadas . Parte do grupo, no entanto, permaneceu na região que ocupavam desde 1824, perambulando
entre as montanhas escarpadas e de difícil acesso da região . Este grupo
do alto Tocantins está sendo atraído atualmente pela FUNAI. Sua localização não sofreu mudanças significativas desde a data assinalada até
o presente. Outra parte do grupo dirigiu-se, a princípio, para o Araguaia,
e até o término do século já tinha atingido as proximidades da ilha do
Bananal, onde os remanescentes do grupo do Ataguaia foram contatados
pela FUNAI em 1973, entre o Javaés e o Formoso (rios). O primeiro viajante a anotar a presença destes índios próximo ao Araguaia foi Couto
de Magalhães, em 1862, sendo que os autores anteriores provavelmente
não se enganaram em não assinalar sua presença no local (como Silva
e Souza, em 1812; Cunha Mattos, em 1824 e Castelnau, em 1844). A
localização dada por Couto de Magalhães em 1862 é a seguinte: "A
nossa direita, e em rumo de nordeste, estão os sertões de Tesouras, fechados entre o rio do Peixe e o rio do mesmo nome: é aí a morada mais
constante do impetuoso Canoeiro ( ... ) " (Magalhães, 1957: 99) . O mapa
de Rivet, reproduzido à pág. 171, nos dá bem a dimensão do deslocamento
dos Canoeiro na direção sudoeste, a partir de 1844-65 . · Infelizmente, Rivet
incluiu, num mesmo mapa, as diversas localizações dos Canoeiro desde
1812 até 1908 como sendo simultâneas. O resultado é que a zona dita
de ocupação do grupo tem uma área desmesuradamente grande. Em verdade, a "Carte du pays des Canoeiros'' representa a área percorrida
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pelo grupo desde 1812 até 1908, sendo que em momento algum da história desse grupo foi ocupada simultâneamente. Em 1862, época da
viagem de Couto de Magalhães, os Canoeiros aparentemente teriam estendido seus ataques às vilas de Pilar e Crixás. consideravelmente a oeste
das freguesias de Agua Quente, Amaro Leite e São Félix, aonde sua
presença fora registrada havia quarenta anos por diversos viajantes. Os
conflitos continuam, aumentando a área de conflagração e as bandeiras
oficiais. Em 1862 o então presidente da Província. General Couto de
Magalhães, assinala sua presença: "A poucas léguas do lugar em que
estou, jazem as ruínas do extinto arraial de Tesouras, cujos ·habitantes êles
mataram e cujas casas assolaram sem a menor piedade, entregando a povoacão a um incêndio. aue tudo ifevorou, à excecão da oaredes e rn11ros
de oedra. que ainda existem. Além dês~e, existem as frel!uesias de São
Félix, Cocal. Á211a Quente e Amaro Leite. cujos sertõe~ fo,-arn os mais
ricos em ponulacilo e gado. toclos re<luz1<los a cinzas oor êl~. alPm de
Crixás e a vila de Pilar, aue foram dizimadas". <Mae:alh~es. 1957: 101) .
AlPm dess::is vilas. o mesmo autor diz que atacaram Sap ta Rita. R ivet
(1924: 171) considera mais provável que os índios da baeia do rio Claro
seiam ~rupos Bororo ou Caiao6 que a percorriam na éooca. aue é o
mais certo. dada a distâncja das outras áreas onde a oresenca do j?ruoo
foi assinalada. Além destas vilas. o sertão de Amaro Leite foi em grande
parte abandonado por cerca de 3 mil nessoas. que se viram obf1qadas a
fugir para as margens do rio Vermelho. Poucos anos antes, "alguns
guerreiros'' foram aprisionados "em combate,, e mortos por seus captores
militares. o que teria acirrado o 6dio dos Canoeiros aos regionais (Magalhães, 1957: 102) . Além desse entrevero. o mesmo autor assinala aue
uma bande1ra "bateu-os nas marl!ens do Tocantins. no dia 8 de setembro
(Idem: 104-5)" (a data da viagem de C. de Magalhães é 1862).
Couto de Magalhães menciona ainda outras bandeiras que, em 1857 e
1859, teriam sido enviadas contra os Canoeiro que atacaram Santa 'Rita
(trata-se provavelmente de Bororo ou Caiapó, como já vimos anteriormente) à mando da pres!dência da Província. Além destes contatos hostis, outros, de natureza diversa. foram realizados. Nesse período parece
haver existido alguma forma de convívio pacífico -entre as duas sociedades.
Couto de Magalhães encontrou "um casalzinho dêles" (Canoeiros) na
freguesia de Entre Rios, em dezembro de 1861, ao que parece vivendo
no local ou mantendo relações cordiais com a população regional (Magalhães, 1957: 103) . Visitando a aldeia de Estiva em outubro de 1862,
Couto de Magalhães encontrou dois Canoeiro vivendo reunidos junto
aos Xerente e Carajá. A aldeia contava então com uma população de
duzentos índios e estava sob a direção do padre Capuchinho Frei Segismundo Taggia, sendo mantida pela fazenda real e pelo governo da Província (Magalhães, 1957: 128). O mesmo autor menciona ainda diversas
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mulheres "que se deixaram prender e foram domesticadas" e que viveriam
com a população regional (Idem: 102-3). Além dessas formas de convívio, voluntário ou compulsivo, este autor se refere a "tentativas de catequese" que teriam sido infrutíferas junto aos Canoeiro. Não foram suficientemente analisadas as tentativas de catequese e atuação dos Capuchinhos junto a este grupo . Tendo diversos grupos espalhados por uma área
tão grande, como a que vai do alto Tocantins ao Araguaia, os Canoeiro
ti~eram experiências de contato provavelmente muito diversas com a po·
pulação regional. :a provável também que "circuitos" de relacionamento
pacífico com a população envolvente tenham existido neste período. Posteriormente à sua chegada nas proximidades do Araguaia, na década de
60 do século passado, rumarão, alguns grupos, para as imediações da
ilha do Bananal, aonde sua presença será registrada por Krause ( 1940:
44: Vol. 69, 225). Segundo o etnógrafo alemão, os Canoeiro habitariam
o interior da ilha do Bananal já em 1908, sendo temidos pelos navegantes
que preferiam acampar na margem esquerda do Araguaia, evitando assim
o lado da ilha. No interior desta última, à altura do "Furo de Piedra"
( sic), existiria uma aldeia em constante guerra com os J avaé (Krause,
apud Rivet, 1924: 170) . Com efeito, desde a sua instalação no interior
e mesmo em regiões próximas à ilha, os Canoeiro entraram em conflito
com os Javaé que, nesta época ( 1860-1908), habitavam o interior da
ilha e os afluentes do J avaés. Iniciadas neste período, as relações hostis
entre os dois povos perduraram até a atração dos Canoeiro em 1973 .
:B provável, também, que neste período tenham se iniciado as relações,
sempre hostis, entre os Canoeiro e os Carajá, habitantes do Araguaia e de
alguns de seus afluentes. No início do século, as relações entre os dois
grupos já eram francamente hostis (Kissemberth, apud Baldus, 1970: 71)
Krause, apud Rivet, 1924: 170).
3\l Fase

Ao iniciar-se o século XX, os Canoeiro ocupavam extensa área que
ia desde os sopés da serra Dourada até o interior e leste da ilha do Bananal. Como em outros períodos de sua história, sua localização será
dada pelos conflitos que tiveram com a população que, através da pecuária
ou da mineração, ocupava as regiões onde habitavam desde o século XVIII
ou aonde tinham ido buscar refúgio a partir da primeira metade do século
passado. Apesar de eventuais incorreções, pode-se perceber que, a partir
de 1908, os ataques dos Canoeiro não mais atingiram regiões meridionais
como aquelas próximas às vilas de Crixás, Pilar e o "sertão do Tesouras",
assinalados por Couto de Magalhães. Ao que parece, parte do grupo
que se dirigiu ao Araguaia prosseguiu rumo norte até atingir a região
do atual município de Pium, à leste da ilha do Bananal. Enquanto se
dava este movimento em direção norte, completado provavelmente antes
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de 1940, os grupos que ficavam a meio caminho, entre os do leste da
ilha e os do alto Tocantins, e que entraram em choque com a população
dos atuais municípios de Porangatu, Santa Teresa de Goiás e Formoso,
deixam de ser mencionados a partir de 1940. Não ·se sabe que destino
tiveram, se foram mortos ou se teriam se mudado para leste ou oeste.
Presume-se que já a partir dos 40 os grupos do leste e oeste já tenham
perdido o contato entre si.
(

Apesar de sua proximidade no tempo, o período que vai de 1908
até o presente é um dos mais obscuros, tanto pela inexistência de registros
escritos como pela quantidade e variedade da qualidade de seus contatos
regionais, que demandariam pesquisa ampla para serem levantados de
forma sistemática. As notícias dos Canoeiro nas últimas quatro décadas
devemos-las a depoimentos fragmentadbs, recolhidos em 1979 na cidade
de Gurupi, de vaqueiros que viveram na região. De J 908 em diante
diminuem, como já foi dito, os conflito~ dos ·canoeiro com as populações
de Porangatu, Santa Teresa de Goiás e Formoso, até desaparecerem .completamente quaisquer menções a estes índios nos anos 60 na região assinalada. A última menção aos Canoeiro ne$ta região é inc~rta, . :presu".'
mindo-se que seja anterior a 1911: "Foi ata_cado (o atual município de
Porangatu) várias vêzes pelos índios Canoeiros, hoje habitantes da Ilha
do Bananal" (F·erreira, 1958: 370). Segundo essa fonte, como se viu,
em 1958 os Canoeiro já haviam· abandonado a região e estariam · instalados no interior da ilha do Bananal . É possível, também, que o deslocamento dos Canoeiro para oeste tenha se dado não exclusivament.y pelo
roteiro assinalado (saindo do alto Tocantins e se dirigindo para o Araguaia através de Porangatu, Santa Teresa de Goiás, Pilar e Crixás, dirigindo-se posteriormente em rumo norte até atingir a ilha), mas por um
outro mais setentrional . Este pressuporia a permanência dos Canoeiro
no Tocantins, na região dos atuais municípios de Peixe e Natividade, até
meados deste século. A partir da década de 40 ( ?) co·meçam, progressivamente, a se dirigir rumo oeste até atingirem as imediações da ilha
através ·da região dos atuais municípios de Gurupi e Dueré. Em , todo
caso, pode-se afirmar que, a partir da década de 40, os grupos Canoeiro
já estavam divididos no grupo do Araguaia e no grupo do alto Tocantins.
A p~rtir de então a história do contato desses dois grupos tomar~se-á
cada vez mais diferenciada. Esta é a razão pel~ qual, a partir de agora,
a experiência de contato desses dois grupos será narrada em separado:
O GRUPO DO ALTO

TOCANTIN~

(DE 1940, APROXIMADAMENTE, ATÉ 1981)

A área de ocupação de·ste grupo pode ser definida através de um
triângulo tendo como vértices as atuais cidades de Cavalcan.te, Niquelândia
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e Campinaçu. Pressupõe-se que os conflitos com os fazendeiros e garim..
peiros da região tenham sido contínuos até o presente. Em 1946, o Serviço de Proteção aos tndios organizou uma expedição de atração para
estes índios, não conseguindo, no entanto, realizar o contato. O trabalho
de atração teria continuado até 1955 sem nenhum resultado. "Esses índios, que segundo os moradores das regiões vizinhas, têm a pele negra
e cabelos encarapinhados, são conhecidos como "Cara-Preta", e gostam
de se alimentar com carne de cavalo, motivo pelo qual saqueiam, constantemente, as fazendas da região". (OESP, 8/3/73). Segundo a mesma
notícia, em 1946 foram deixados presentes numa aldeia abandonada, pela equipe do sertanista Israel Praxedes Batista. Os índios teriam recolhido
os presentes e queimado o rancho, frustrando, dessa maneira, as tentativas de se estabelecer o contato. Já uma outra notícia dá conta que a
expedição do sertanista Praxedes viu sináis dos índios no "alto rio da
Serra das Trombas", ou do Estrondo (conforme 30. 8 . 69 - JB), onde
eles viveriam em grutas. No local denominado "Porto da Serra", os
expedicionários encontraram um fogão de barro que, segundo Praxedes,
seria a "cozinha" dos índios. A decoberta teria sido feita em 1948,
segundo a data indicada como a do início dos trabalhos, que ainda prosseguiriam por doze meses infrutíferamente. O sertanista apresentou um
relatório à direção do órgão baseado em depoimentos de fazendeiros de
quem os índios "roubavam" _gado (JB, 30/8/ 69). Segundo o sertanista,
os índios teriam suas aldeias na região de Dueré, Natividade e Peixe.
Teriam se estabelecido na região após ·serem expulsos da ilha do Bananal
pelos J avaé. Da data da primeira tentativa de atração, de 1946 (ou 1948)
a 1955, até 1969, não existe qualquer informação exceto depoimentos
vagos indicando sua presença em Formoso, "beira de Santa Tereza", Campinaçu, Porangatu ,e Gurupi. pm 1969, diversas notícias descrevem-nos
como "descendentes dos Awa, grupo Tupi e de prêtos fugidos de quilombos" que estariam atacando os rebanhos a leste da ilha, nos municípios
de Dueré, Natividade e Peixe (OESP, 29 /8/69) . O presidente da FUNAI
na época, Queiróz Campos, determinou investigações a respeito a etnólogos do órgão . O resultado dessas investigações somente seriam conhecidos dois anos .depois .
Em agosto desse mesmo ano, numa matéria intitulada "índios negros
são perigosos", a existência do grupo é confirmada pelo sertanista Orlando
Villas-Boas. O "núcleo central" do grupo estaria localizado nas fraldas
da serra do Estrondo (também chamada de "Trombador de Goiás"),
situada à leste da ilha do Bananal. Nesta região teriam sido observadas
fogueiras de origem desconhecida. Orlando afirmou ter recebido as informações a respeito do grupo através dos índios J avaé. Segundo estes,
os Avá-Canoeiro têm sido encontrados mais freqüentemente na região
norte do rio Javaés. Apesar da alegada inexistência de registros de· em-
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bates violentos entre os dois grupos, os Javaé teriam muito medo dos
Avá-Canoeiro. Segundo a notícia, os "índios negros" teriam sido rechaçados das proximidades do Araguaiã em 1670, refugiando-se na região
da serra do Estrondo. Nos últimos anos teriam principiado suas incursões
aos municípios à leste da serra ( OESP, 30. 8 . 69) . Como já se viu anteriormente, essa explicação da movimentação dos Avá-Canoeiro ignora
que, na verdade, está-se falando de dois grupos: o do Tocantins, estabelecido na região desde o século XVIII, e o d·o Araguaia, cisão do anterior,
que teria atingido a região do Araguaia desde o início do século XX.
Em 31 de agosto de 1969, o ministro do Interior, Costa Cavalcanti,
determinou à FUNAI que assistisse os "índios negros" . A determinação foi
tomada depois de alguma h~sitação, pois "a lei responsabiliza a FUNAI
apenas pela assistência de indígenas, não prevendo o caso de mestiços"
(OESP, 31. 8 . 69). O sertanista Orlando Villas-Boas declarou à imprensa
que não era ignorada a existência do grupo . Seu contato não fora tentado
anteriormente porque o grupo levava uma "vida normal" e "só poderiam
ser prejudicados pelo contato com a civilização". A assistência a estes
índios foi decidida depois que fazendeiros do distrito de Colinas (município de Cavalcante), Glicério Mateus de Araújo e Estevão Pereira de
Araújo, estiveram na sede do órgão pedindo a intervenção da FUNAI
para que cessasse o ataque dos índios aos rebanhos da região. Conversaram com o etnólogo Olímpio Serra e com Orlando Villas-Boas. Os
dois últimos deveriam ter seguido para Colinas para um sobrevôo da
área em que os Canoeiro teriam aparecido pela última vez. O vôo acabou
por não se realizar devido à densa bruma que envolvia a região e impedia
a visibilidade. Segundo a descrição dos fazendeiros, os índios usavam
lanças com pontas de ferro e eram chamados de "quilombos" na região.
Duas semanas depois desse anúncio oficial, o presidente da FUNAI,
Queirós Campos, vem a público dizer que não acredita na existência de
índios negros e "o que as testemunhas viram foi apenas grupos de Caiapós
pintados de preto". Conclui afirmando que a FUNAI não pretendia enviar qualquer expedição ao local, pois "não faz sentido incomodar uma
tribo de índios pacíficos, apenas porque alguém achou que são de côr
negra)' (OESP, 14. 9. 69). Algumas semanas depois, no entanto, o próprio presidente da FUNAI anuncia que fora decidido, no dia 24 de
setembro, pela FUNAI e pelo general Antonio Bandeira, comandante da
3~ Brigada de Infantaria, o envio de uma expedição mista a Colinas. O
representante da FUNAI na expedição seria o sertanista Américo Peret.
Não se conseguiu nenhuma outra informação sobre esta expedição que
teria partido para Colinas em outubro deste ano ( 1969) . O caráter "misto"
da expedição, que incluía o exército e a FUNAI, certamente é explicado
pelas investigações sigilosas feitas por órgãos ligados à Segurança Nacional
sobre os A vá-Canoeiro, ou "índios negros", conforme se verá através de
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notícia de dezembro de 1970. Segundo a notícia, autoridades policiais
e o própria FUNAI têm recebido queixas repetidas, transmitidas por fazendeiros de Colinas de que suas fazendas estão sendo invadidas por
desconhecidos. Alguns animais teriam sido mortos "de maneira rudimentar e outros encontrados com marcas de instrumentos perfurantes,
acredita-se que de lanças" . ( OESP, 25 . 9 . 69) . A Prefeitura Municipal
de Cavalcante tem registradas as queixas com depoimentos de quatro
fazendeiros. Um dos fazendeiros declarou haver visto índios "negros,
de cabelos lisos". Tentando elucidar a origem dos "invasores'' das fazendas
de Colinas, o articulista aventa que "pode ser um grupo de indígenas que
esteja sendo utilizado para estes assaltos ~ou até mesmo um grupo que não
tenha índios" ou de que sejam realmente "índios negros", como aqueles
que viveriam na serra do Estrondo, apesar da distância dos locais. (OESP,
25. 9. 69). No ano seguinte, uma outra notícia dá conta de que os
proprietários das fazendas Saracura, Mata Verde e Santa Maria, no
município de Cavalcante, denunciaram às autoridades goianas - como
"invasores de fazendas e ladrões de gado" - os "Cara-Preta" há mais
de um ano. "O fato levou as autoridades à investigação, feita sigilosamente, inclusive por órgãos ligados . à Segurança Nacional" (OESP, 03.
12.70). O articulista acrescenta que os Canoeiro "não são propriamente
índios" mas o resultado da mestiçagem de índios com escravos. Seriam
citados por Bernardo Guimarães em seu livro "O Ermitão de Muquém",
que localiza suas aldeias na margem do rio Urucuia, além de Formosa
(OESP, 03 .12.
., 70) .
Sem dificuldade e seguindo as instruções dadas pela população regional, em julho de 1971, a expedição da FUNAI, chefiada pelo veterano
sertanista Praxedes, anuncia a descoberta de cinco aldeamentos, além
de ter sobrevoado uma aldeia próxima ao rio Maranhão . A fase de
"namoro" do processo de atração começaria em breve com o oferect..
mento, aos índios, de mulas e cavalos, além dos tradicionais instrumentos
de ferro . Os animais seriam dados aos índios uma vez que os assaltos
às fazendas se ligavam à importância de cavalos e mulas na alimentação
do grupo (OESP, 3/ 9/ 71).
Posteriormente a aldeia sobrevoada seria visitada pelo sertanista Praxedes . A aldeia, localizada às margens' do rio Maranhão, no município
de Cavalcante, 90 km direção 38 ~ norte de Niquelândia, era formada
por quatro casas de pau-a-pique dispostas em linha semicircular (Zarur,
1971: 54). No seu interior foram encontrados fusos, cerâmica, artefatos
de couro e as flechas com ponta de ferro tão características do grupo,
e cujo emprego já fora anotad.o por Couto de Magalhães ( 1957: 1O1 ) .
O antropólogo George Zarur, da Divisão de Estudos e Pesquisas da
FUNAI, esteve na região e declarou estar convencido da existência de
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."circuitos de ·contato pacífico" dos Avá-Canoeiro com · setores êla sociedade regional (Zarur, 1971: 55). A existência desses "circuitos'' seria
concordante com a informação dada pelos de Niquelândia de que alguns
índios falavam português (Idem: 55) . .Tomando como _corretos-os depoimentos que apontam os Avá-Canoeiro como resultantes da miscigenação
de índios com escravos, Zarur acrescenta que a mesma pode ter se dado
em contatos com "traba1hadotres" em épocas mais recentes . Segundo
o antropólogo, os Avá-Canoeiro sofreriam forte discriminação em virtude
da oposição existente, na sociedade local, entre negros e brancos. Em
1973, a FUNAI anuncia que os trabalhos de atração dos Avá-Canoeiro
que habitam a região entre os rios Formoso e Araguaia e a área do rio
Tocantins seriam intensificados. Não informa, no entanto, sobre o anda:..
mento dos trabalhos realizados pelo sertanista Praxedes (OESP, 8/3/73) .
1

..

Em julho de 1973, Orlando Villas-Boas declara, erroneamente, que
os A vá-Canoeiro 'parecem estar fugindo em direção à Bahia, seguindo
o vale do rio do Peixe" (O GLOBO, 11 /7 /73) . Em janeiro de 1974,
o sertanista Praxedes, que como já vimos tenta o coirtato com o grupo
desde 1946, anunciou que o contato com os Avá-Canoeiro do município
de Cavalcante estava prestes a acontecer. O sertanista havia se deslocado
para Brasília para pedir a contratação de índios Xavante como auxiliares
para a atração. Declarou haver localizado a aldeia e ter deixado auxiliares vigiando-a, "para não perder os índios de vista" enquanto se ausentava (JB, 25/1/74). Dois meses antes, Apoema Meireles havia conseguido fazer contato com o grupo do Araguaia. Alguns meses depois o
contato não parecia tão próximo. Em maio, o sertanista Praxedes anuncia
que os trabalhos de atração seriam suspensos devido ao_início da época
das chuvas. Os trabalhos, que seriam reiniciados após o término das
chuvas, talvez contassem com a participação dos Avá-Canoeiro já contatados que ajudariam a tirar seus companheiros da situação de isolamento (OESP, 09 .. 04. 74). Até onde se sabe o grupo instalado no P.I.
"Canoanã'' nunca participou dos trabalhos de atração dos .Avá-Canoeiro
do município de Cavalcante e Niquelândia.
Em 1977, o sertanista da FUNAI José Aucê comandou uma frente
de atração para estes índios, tendo localizado e fotografado um abrigo
provisório localizado no município de Niquelândia. Infelizmente não existe
nenhuma outra informação a respeito dos trabalhos desta frente de atração
a não ser as fotografias publicadas na "Revista de Atualidade Indígena",
da FUNAI (Aucê, 1979: 57-8). Em junho de 1981, o delegado da 7~
Delegacia Regional, 1van Baiocchi, anunciou a intensificação dos. trabalhos de atração dos Avá-Canoeiro. Segundo a notícia, há 10 anos a
FUNAI tenta o contato com os índios da região Cavalcante.
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Em abril, aproximadamente, funcionários da FUNAI teriam descoberto uma "jangada muito rústica", que foi fotografada, às margens
do
-,...
rio Maranhão. Posteriormente, depois de se inteirarem de sua descoberta
pela equipe de atração, os índios teriam voltado ao local e destruído a
embarcação. A partir dessa pista, a FUNAI decidiu aumentar o número
de pessoas na expedição e solicitar a colaboração da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMA-GO - com homens que tenham
experiência "em selvas e locais montanhosos". O grupo, com acentuada
mobilidade, viveria escondido em "grotas e cavernas" (O POPULAR,
28/6/81) •'
Em agosto, um funci~nário ·da FUNAI, integrante da frente de atração
dos Avá-Canoeiro no município de Cavalcante, anunciou ter realizado
'um ·contato pacífico, no dia 27 de julho, rio local chamado "B~rra d<;>
Macaco", no rio Maranhão. Na ocasião, o funcionário Antonio Bomis
se dirigia, de lancha, para a fazenda de Israel Praxedes (que durante
mais de dez procurou infrutiferaínente os índios na região, não· conseguindo o contato). Na "Barra do Macaco", um grupo de quatorze índios
saiu da mata e aceno·u pedindo alimentos . Segundo o .funcionário foram
distribuídos roupas, cobertores, açúcar, óleo, fumo e machados que estavam sendo levados para a fazenda de Praxedes. Além dos quatorze, o
sertanista disse ter observado pelo menos mais seis índios na mata. As
únicas pistas qué o grupo deixava ultimamente na região, eram as carcaças
de animais abatidos para se alimentarem. "Diante da ação de fazendeiros,
garimpeiros e caçadores na região, eles passaram a sofrer mais privações,
o que poderia estar forçando-os a procurar alimentação nas fazendas,
através ·de contatos pacíficos" (O POPULAR, 9/8/81). O primeiro contato pacífico com o grupo, segundo o delegado Baiocchi, teria sido feito
em maio ou junho deste ano, quando os índios se mostraram a um empregado da fazenda de Praxedes, pedindo comida. Anteriormente a este
primeiro contato, os índios teriam morto um cavalo de Praxed.es e mais
dois animais de ·empregados de uma fazenda vizinha. "Acho inclusive
._que a FUNAI deveria indenizá-los, pois é gente muito humilde" declarou
o ex-sertanista Praxedes (O POPULAR, 02/ 8/81). De acordo com o
bilhete do funcionário que estabeleceu o segundo co·ntato, os trabalhos
da frente de atração estariam encontrando "algumas dificuldades". As "dificuldades" estariam sendo causadas por caçadores e garimpeiros que
deixam na mata · algumas "bancas de espera armadas" . Segundo o mesmo
funcionário, este seria o "momento propício" para ampliar a frente de
atração, uma vez que a· fome, causada pela sistemática perseguição de
que os índios são vítimas, obrigaria-os a estabelecerem o contato (O
POPULAR, 2/8/81). Ainda segundo o mesmo funcionário, a descoberta
da "jangada" feita meses antes, teria sido feita por garimpeiros e não
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por funcionários da FUNAI. Dias depois da descoberta da "jangada",
os Avá-Canoeiro teriam roubado uma embarcação do mesmo grupo de
garimpeiros e abandonado-a posteriormente (O POPULAR, 2/8/81) .
No dia 3 de agosto de 1981, aproximadamente, uma equipe de dez homens deslocada para a região de CavaJcante em função das últimas pistas,
adentrou a região à procura dos índios . Até o dia 15 do mesmo mês a
expedição ainda não havia retornado. Técnicos da FUNAI em Goiânia
manifestaram "desconfiança" em relação ao bilhete de Bomis dando conta do segundo contato, alegando que os índios dificilmente manterão novo
contato, sendo "capaz de atravessar todo o Estado só para fugir dos
brancos" (O POPULAR, 15/8/81).
O GRUPO DO ARAGUAIA:
APROXIMADAMENTE)

(CRONOLOGIA DO CONTATO -

O processo de Ocupação da Área

1940-81,

,

Os Canoeiro do Araguaia são, como já vimos, remanescentes do
grupo que veio do alto Tocantins, passando por Crixás e Pilar e dirigindo-se rumo norte até terminar por se instalar à leste da ilha do Bananal .
Uma outra posibilidade de explicação de seu estabelecimento na região
é de terem vindo do Tocantins, onde viveriam próximos a Natividade
e Peixe, passando por Gurupi e se alojando próximo a Formoso do
Araguaia, Cristalândia, Pium e Dueré. Seja qual for a procedência desses
Canoeiro, é certo que no final da década de trinta e início dos anos
quarenta, eles já se encontravam na região. A partir dessa data a região
a leste da ilha sofreria uma intensificação do seu processo de colonização .
Esta se ligava à descoberta de ouro e principalmente de cristal de rocha,
valorizado no mercado internacional em conseqüência da 2~ Guerra Mundial. As primeiras descobertas foram feitas na região de Porto Nacional
estendendo-se rapidamente até o leste da ilha. Em 193~ funda-se Itaporé
"(do tupi: ita = pedra; poré
branca)" (Ferreira 1958: 136), às
margens do ribeirão de mesmo nome. Em 1942, Itaporé, futura Cristalândia, era constituída por quinhentos barracões cobertos de palha. Nessa
época foram fundadas, também em função da mineração, as vilas de Pium,
Duerá e Formoso do Araguaia (Ferreira, 1958: 136 e 361). Esse processo de povoamento da região seria continuado, após o término e arrefecimento da atividade mineradora, pela pecuária que se introduziu paralelamente. Desde o início do século se processava a ocupação dos campos
marginais ao Javaé e do interior da ilha, por criadores goianos e do
Maranhão, principalmente. Os Canoeiro entrarão em contato com essa
população estabelecendo relações generalizadamente conflituosas, nos mu-
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nicípios de Pium, Cristalândia e Oneré, eembora existam indícios de
relações cordiais com a população que não foram totalmente investigados.
Em ·data próxima a 1940, ainda, D . Fr. Sebastião Tomaz da Prelazia
de Conceição do Araguaia, fez uma tentativa frustada de aproximação
pacífica com os Canoeiro, tendo estes lhe atirado algumas flechas (Nimuendaju, apud Baldus, 1970: 71). Infelizmente não são fornecidas outras informações sobre a localização do grupo . Dessa data até a década
de sessenta pouco se sabe dos Canoeiro, exceto que continuaram os conflitos com garimpeiros e fazendeiros, da mesma forma que continuou
o abate de gado. Os remanescentes das perseguições acabaram por se
estabelecer entre os rios Formoso e Javaés.
Com a implantação da BR-153, Belém-Brasília, e incentivos a projetos agropecuários por parte da SUCAM, BASA e POLAMAZôNIA, o
quadro ·da economia regional modificou--se substancialmente, havendo uma
dinamização e inserção cada vez maior da economia regional na economia nacional. As fazendas que, principalmente a partir da década de
setenta, se formarão nesta região serão beneficiárias dessa política desenvolvimenti.sta. Na Prelazia de Cristalândia (que abrange a maioria dos
municípios vizinhos à margem direita da ilha ,do Bananal) o rebanho
bovino que, em 1960, somava 327.836 cabeças, ascende em 1976 para
1 . 257 . 220 cabeças ( CERIS, 1978) . A área de perambulação desse
grupo, pelo menos a partir de 1960, se limitou às terras de duas grandes
'
fazendas, Lago Bonito
e Canoanã. A última, Agro-Pastoril Canoanã S.A.,
do BRADESCO, será uma das beneficiadas pelo POLAMAZôNIA (SIPR,
1974: 10). É provável que nesse período adentrassem eventualmente na
ilha, nessa altura inteiramente ocupada por criadores, pequenos e grandes
arrendatários do Parque Indígena do Araguaia, a partir de 1974. A
SUCAM aponta de 14.600 a- 15 mil posseiros em 1978 (E.P.P.S.F.
1978).

r

A área provável de ocupação do grupo de 1940 ~té a época de
atração, 1973, terminaria por restringir-se, a partir da década de sessenta,
às terras de algumas fazendas dos municípios de Formoso do· Araguaia,
Cristalândia e Dueré e às localizadas próximas aos rios Formoso e Javaés.

As Primeiras Expedições de Contato -

1969

As primeiras notícias sobre os Canoeiro, que doravante serão chamados
Avá-Canoeiro, .são artigos saídos no Estado de São Paulo e Jornal do
Brasil em 1969, caracterizan.do-os como "índios negros" e relatando que
foram vistos pela última vez nos municípios de Dueré, Natividade e
Peixe ( JB, 30. 8 . 69; OESP, 29. 8 . 69) . É possível também, como já foi
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dito, que se trate de um grupo chegante do Tocantins na década de
trinta. O sertanista Praxedes disse ser possível que os A vá-Canoeiro
e·stives:sem "roubando" o rebanho de fazendeiros da região, dada a sua
"preferência" pela carne de cavalo (JB, 30.8.69). O chefe da Delegacia
da FUNAI na época, sr. João Fernandes Moreira, disse que expedições
para o contato com este grupo seriam enviadas no ano próxlimo ( 1970)
(JB, 30.8.69) . Em 1973, a FUNAI informou que os trabalhos de atração dos Avá-Canoeiro que "habitam a região entre os rios Formoso e
Araguaia e a área do rio Tocantins" seriam intensificados, não informando, no entanto, sobre o andamento dos mesmos (OESP, 8.3.73). No
mesmo ano, num artigo intitulado "lndios negros vão para a Bahia"
anunciava-se que "o sertanista Israel Praxedes Batista, o chefe do grupo
encarregado de pacificação dos "índios negros", inicia esta semana uma
expedição às barrancas do rio Araguaia, para tentar um contato com um
grupo · da tribo, que permanece fugindo dos civilizados" (O GLOBO,
11.7.73).
A Expedição de Apoena. Meirelles

,

. Em outubro, o sertanista Apoena Meirelles declara que ese encarregaria dos contatos com os A vá-Canoeiro do leste da ilha do Bananal.
_A notícia esclarece que os Avá-Canoeiro perambulam entre as fazendas
que se estabeleceram na região, "sem terra fixa" . "De certo, sabe-se
que estão ameaçados pelas fazendas que se instalaram na região e por isso
a FUNAI decidiu atraí-los para sua proteção. O governo de Goiás teria
reservado uma área de 30 mil hectares para que os índios a usem como
reserva" (OESP, 30.10.73). Como resultado da perseguição que lhes era
movida pelos fazendeiros da região, que chegaram, inclusive, a se utilizar
de cães de caça para acuar os índios, a técnica do "namoro" na atr~ção
seria tentativa de se estabelecer "contato à primeira vista" ( OESP, 30.1O.73).
OS AVÃ-CANOEIRO E A IMPRENSA

Aproximadamente desde a época em que os trabalhos de atração
foram confiados a Apoena Meirelles, a impren·sa nacional, de modo geral,
passou a acompanhar com mais assid.uidade as tentativas de contato. Enquanto não se dava o contato, o grande público e a expectativa criada
em · torno dos "misteriosos" A vá-Canoeiro, eram alimentados com as lendas
e· estórias criadas há quase um século sobre este grupo ou com notícias de
perseguições sangrentas, movidas contra os índios mais recentemente. Com
efeito, muitos dos elementos da história dos Avá-Canoeiro, como a provável origem meridional do grupo, a lenda de que seriam "índios negros",
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mestiços de índios Carijó com quilombolas baianos, a estória de que
entre os A vá-Canoeiro viveria uma moça loira raptada há 20 anos da
casa de seu pai, Joaquim Lima, morador do interior da ilha do Bananal
(OESP, 30.10.73), tudo, enfim, contribuia para que não faltasse fosse
assunto ·ou material ·para ser explorado pela imprensa sensacionalista;. ·que
acompanhava a atração. Após o contato com a situação· real do grupo
e após a constatação de que nada de "misterioso" ou atraente havia no
massacre a que foi submetida a população Avá-Canoeiro nos últimos
tempos, a imprensa abandona-os e eles desaparecem das manchetes e dos
jornais tão bruscamente como havia sido sua aparição. Algumas notas
foram publicadas quando diversos dos Avá-Canoeiro contatados foram
internados devido um surto de pneumonia (OESP, 19.4.74), resultando
uma nlorte, e quando foi anunciado que o grupo não seria transferido das
terras que ocupavam no interior da Agro-Pastoril Canuanã S.A. (OESP,
28.6.74). Infelizmente, ao contrário do que anunciava a · notícia, os remanescentes A vá-Canoeiro foram tran'Sferidos algum tempo depois.
Em novembro de 1973, o enviado especial de O Estado . de São
Paulo, Mário Chimanovitch, anoto·u uma série de depoimentos tomados
à população regional por Meirelles. Segundo um dos depoentes, o chefe
do Posto Indígena "Canoanã" que atende aos índios J avaé, os A vá-Canoeiro se refugiariam, na estação das chuvas, no local chamado Mata
'A zul. Trata-se de uma pequena floresta de· mata alta e não inundável
no inverno ( 14;11.73) . Ainda segundo a mesma fonte, a Mata Azul
situava-se nos,. limites das fazendas Canuanã e Lago Bonito. Na verdade
a referida . mata é o ú.nico refúgio, na região, em meio ao extenso "varjão"
que se converte o vale do Araguaia no inverno. Apesar de ser considerad~
como terra da fazenda Canoanã, é utilizada, até o presente, como local
de caça pelos Javaé na época das chuvas. Posteriormente, a info~ação
que localizava os Avá-Canoeiro na Mata Azul seria confirmada pela
população regional de Dorilândia, pequeno povoado co·m menos de cem
pes'Soas, fun.dado por pecuaristas em 1963, junto à futura fazenda, Lago
Bonito. Segundo informações recebidas, ali já haviam sido descobertos
rastros e restos de antigos acampamentos. Segundo a notícia, a pequena
população de Dorilândia vivia num clima de tensão, motivado pela. vizinhança dos Avá-Canoeiro, apesar de não se registrar nenhum conflito
onde as vítimas tenham sido brancos. No armazém do comerciante mineiro Joaquim Rodrigues, "autoridade máxima da vila", Apoena encontrou uma flecha A vá-Canoeiro com ponta de metal. Indagado pelo ser-tanista quanto à origem da mesma, o comerciante eximiu-se de qualquer
responsabilidade, respondendo que a flecha era um presente de Pio, o
gerente da fazenda Lago Bonito: "Os 'Cara-Pretas' tinham matado duas
vacas do Dorival Roriz e estavam preparando a carne no pasto quando os
vaqueiros chegaram de surpresa. Foi uma correria danada e os índios
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fugiram abandonando tudo. Foram recolhidos quase noventa flechas, muitos arcos e mais de uma dúzia de redes de dormir. O Pio, depois, me
deu a flecha de presente ( ... ) . Apesar do comerciantee afirmar que
naquela ocasião, em outubro do ano passado ( 1972), não houve luta
entre índios e vaqueiros, a sua história é estranha, levando-se em conta
o valor que as flechas tem para os A vá-Canoeiro. São preparadas com
pontas de metal aproveitadas de velhos tambores de gasolina ou latas
abandonadas ( ... ) . Assim, todos acham muito estranho que os índios
tenham abandonado tal quantidade de flechas e de redes sem que tenha
havido uma confrontação violenta entre os dois grupos" (OESP, 14.11.73).
Os Avá-Canoeiro teriam roubado, anteriormente, três burros de carga de
um vaqueiro de Dorilândia. Esse mesmo vaqueiro, noutra ocasião, teria
visto .os índios no pasto quando estava recolhendo gado. No pequeno
grupo observado, foi anotada a presença da lendária moça loira que viveria entre esses índios (OESP, 14.11.73). Alguns dias depois, numa declaração à imprensa, Apoena declara que, se os índiÓs não se refugiassem
na Mata Azul e se a técnica de atração empregada não se revelasse
eficaz, ele daria por encerrada suas tentativas de atraÇão deste grupo.
O refúgio na Mata Azul era, no entanto, a única possibilidade dos A vá-Canoeiro escaparem da enchente do Javaés e do Formoso. Quanto à
técnica de atração empregada seria a de tentar-se obter contato através
da surpresa de uma aparição inesperada junto aos índios . "Esses índios
conhecem o branco mais do que suficientemente para desconfiar sempre
de suas intenções. Se tentar empregar junto a eles uma tática de "namoro", nunca conseguirei me aproximar da tribo" (OESP, 18.11.73).
Apoena declarou ainda que o grupo, além de ser pequeno, não possui
uma aldeia fixa. "Dorme e perambula pelos cerrados, alimentando-se e
sobrevivendo como pode" (OESP, 18.11.73). Devido a esta grande mobilidade do grupo, Apoena contava, como fator decisivo da atração, com
o deslocamento do grupo para a Mata Azul onde tentaria o contato com
uma tática "que alguns técnicos consideravam como 'suicida' " (OESP,
18.11.73) . "Depois que determinei o método a ser adotado, isto é, o
contato de surpresa, eu e meus seis companheiros estávamos dispostos
a oferecer nossas vidas. No dia primeiro de dezembro, partimos em
direção à vitória ou à morte" (OESP, 15.01.74).
"TÁTICA DE APOENA NÃO DÁ CERTO, 1NDIOS FOGEM"

Depois de descobrir uma trilha dos Avá-Canoeiro, Apoena localizou
o acampamento do grupo e esperou o anoitecer para se aproximar. No
entanto, ao chegar, gritando e gesticulando, próximo ao acampamento,
o grupo fugiu tão assustado que abandonou todos seus pertences. O sertanista acabou sozinho no acampamento. Através de um radiograma, foi
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comunicado que foram deixados presentes no local . Dia 28 de novembro
ele havia retornado ao acampamento e confirmado que os índios os haviam levado. Disse, no seu radiograma, para a 7<J. D . R. da FUNAI,
que a fase de "namoro" fora estabelecida, ignorando-se quanto tempo
ainda duraria. O grupo, localizado na Mata Azul, estava assando uma
novilha, abatida em alguma fazenda próxima, quando foi surpreendido
por Apoena. Os Avá-Canoeiro seriam em número de cinqüenta pessoas
(OESP, 29.11.73). No dia 1 ~ de dezembro, Apoena comunicou à direção
da FUNAI que no dia 20 desse mesmo mês abandonaria a expedição
que tentava atrair os Avá-Canoeiro no município de Formoso do Araguaia. Nesse dia seguiria para a Reserva Xavante de Arões, em MT
(OESP, 01.12.81).
FINALMENTE O CONTATO

"Um batedor xavante flechado no rosto mas, ao final, um contato
amistoso foi o resultado do segund.o encontro do sertanista Apoena Meirelles com os índios A vá-Canoeiro, quarta-feira, nas proximidades da fazenda Canuanã" (OESP, 07 .12. 73). Depois de alguns diálogos com a
equipe de atração, que surgiu inesperadamente no meio do acampamento
A vá_.Canoeiro, os índios aceitaram sua presença no local. "A comunicação
de Apoena à FlJNAI não descreve precisamente como se deu o contato
com os Avá-Canoeiro nem comenta o que teria levado os índios a disparar
flechas contra .:1a expedição. Apenas sugere que eles reagiram assim porque
foram surpreendidos, embora, depois, tenham aceitado o sertanista no
acampamento" (OESP, 07 .12. 73). O batedor Xavante, Sidoví, foi transportado no dia seguinte ao da atração ( 05 . 12 . 73), para Goiânia, onde
estava proibido de dar entrevista, receber visitas e até mesmo de falar
muito - pois a flecha atingiu-o na altura do nariz. Deveria receber alta
em quatro dias (OES·P, 07 .12. 73). O sertanista Apoena "também não
esclareceu que rumo os contatos tomarão daqui por diante, nem se continuará à frente da expedição, já que havia avisado que, no fim deste mês
viajara para uma reserva Xavante" (OESP, 07 .12. 73).
"AVA-CANOEIROS TERÃO RESERVA"

"Consolidados os contatos com os doze índios Avá-Canoeiros que
o sertanista Apoena Meirelles encontrou perto da ilha do Bananal, a
FUNAI já pensa em criar uma reserva para eles" (OESP, 08 .12. 73.) . .
Segundo os últimos radiogramas enviados para Brasília, os Avá-Canoeiro
estão "confiantes e tranqüilos". Depois que o grupo do alto Tocantins
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for contatado a FUNAI ·pretende reuni-los no Parque Indígena do Araguaia (OESP, 08 .12. 73) . Depois ,de contatados, caíram por terra todas
as estórias que insistiam em caracterizá-los como "índios negros", dada
a .constatação da inexistência de características somáticas que atestassem a
alegada mestiçagem -do grupo com escravos. Três dias depois, em outra
declaração à imprensa, Apoena justificou o emprego da técnica classificada como "suicida" garantindo que "era a única chance de alcancá-los, já
que, há cinco anos, eles fogem das expedições formadas para buscar uma
aproximação amistosa" (OESP, 11.12. 73). "O sertanista nega também
que a FUNAI pudesse estar bastante interessada em que a atração se
fizesse em tempo recorde, enfim, para que os índios fossem removidos
da área o mais depressa possível, por estarem causando, possivelmente,
qualquer empecilho às grandes propriedaqes da região" ( OESP, 13 .12. 73).
Em 1978, na aldeia J avaé de Canoanã, ainda corriam diversos boatos
sobre o que havia realmente aco-ntecido no momento do contato. Algumas
versões afirmam que, ao invadir o acampamento dos Avá-Canoeiro e ao
serem recebidos tom flechadas, os Xavante teriam respop dido com tiros.
Infundados ou não, esses boatos dão conta que uma menina, ou um
rapaz segundo outra versão, teria morrido como conseqüência dos ferimentos recebidos . Se morreu, deve ter sido enterrada no próprio local do
contato na Mata Azul, dada a inexistência de registros jornalísticos sobre
o acontecido. Reproduzindo esses boatos está-se -tentando reconstituir o
que aconteceu na realidade. Podem, no entanto, ser levianos e infundados,
não se desejando, conseqüentemente, colocar em dúvida as afirmações de
Apoena. Posteriormente, uma outra notícia diz que o grupo da FUNAI
somente escapou da saraivada de flechas com que foi recebido com o
uso de foguetes de artifício, que conseguiram atemorizar e "render" o
assustado grupo de índios (OESP, 13 .12. 73). Depois de contatados,
os índios deixaram seu acampamento na Mata Azul e se dirigiram, junto
com ·a equipe de atração, para a sede da fazenda, localizada a 15 km do
lpcal.. As fotos do contato mostram os índios despidos, nas instalações
d·a fazenda Canoanã, confraternizando com funcionários da fazenda, repórteres e o pessoal da frente de atração.
O GRUPO DA MATA E A TRANSFER:e.NCIA

O grupo trazido para a sede da fazenda Canoanã - dois homens,
duas crianças e uma mulher - deveria ser convencido das boas intenções
dos expedicionários para auxiliarem na atração dos que ficaram na· mata.
'~Agora a maior preocupação de Apoena é recolher o restante do pequeno
grupo de doze índios com quem contactou nas terras da fazenda e trans~
ferí-los com urgência para um local previamente escolhido na ilha do

315

História dos Avá-Canoeiro

Banahal, suficientemente lónge de brancos e dos índios Javaé" (OESP,
13.12.73). Com efeito, apesar das boas intenções dos que faziam o
contato, · todo um pasado de perseguições e mortes não poderia ser esquecido: "os Avá, contudo, entristecem-se e mostram-se assustados ante
a .presença de um outro branco que deles se aproxima, reconhecendo,
talvez, no homem o mesm.o agressor que até bem pouco tempo o persegui~ · com violência" (OESP, 13 .12. 73). Apesar de consolidados
con·
tatos com o grupo de cinco pessoas já atraído, as dúvidas sobre o grupo
que permanecia na mata - ainda arredio ao contato - eram · decisivas
para manter o êxito da expedição em suspense: "Ontem (dia 12/12/73),
os dois guerreiros deram uma prova de inequívoca confiança no .sertanista·.
Pouco depois do almoço, armados apenas de dois facões de mato, deixaram a mulher e as crianças numa das casas da fazenda e embrenharam-se
na mata .para voltar somente hoje . Possivelmente foram de encontro aos
seus companheiros para convencê-los da necessidade de· aceitarem sem pro..;
blemas a transferência que lhes será proposta, que significa sua própria
sobrevivência" (OESP, 13.12. 73) . A transferência do grupo, decidida
quatro dias apenas depois do contato, seria realizada dentro . de · duas
semanas. O local escolhido seria um artigo Posto Indígena da FUNAI~
atualmente desativado e transformado em retiro do gado da FUNAI no
PQARA, chamado Damiana da ~unha e localizado· em local denominádo
Barreira Branca, antiga aldeia Javaé. Neste local, sob a direção de José
do Carmo Santan,a , o · Zé Bel (auxiliar de Apoena nos trabalhos de atração), os Avá-Canoeiro aprenderiam, em curto espaço de tempo, a semear
e a plantar. Enquanto as roças planejadas não colhessem, os Avá seriam
sustentados com o abate do gado· da FUNAI na área (OESP, 13.12.73) ..
A transferência para o antigo P.I. Damiana da Cunha acabou não se
realizando. Também Zé Bel não permaneceria junto ao grupo por muito
tempo . Aparentemente o pessoal da FUNAI e a direção da fazen.da espe:ravam apenas a conclusão dos serviços de atração para transferir os
índios para longe da fazenda Canoanã. A atração, no entanto, havia
chegado num impasse, pois não se conseguiria entrar ·em contato.' ·com·
o grupo que ficara na Mata Azul, nem os Avá já contatados pareciam
dispostos a guiar os expedicionários até seus companheiros. Os AváCanoeiro já contatados empreendiam, todas as noites, longas caminhadas
levando grande quantidade de mantimentos e retornavam, pela manhã: à
sede da fazenda onde estavam provisoriamente instalados. Estas incursões
noturnas levaram Apoena Meirelle.s a certificar-se da existência de um
grupo arredio na região e que estaria ·sendo alimentado_pelos cp.qtatados
(<?ESP, 19 .12. 73) .- Posteriormente, anunciou-se que o grupo contatado
não seria transferido para uma "reserva definitiva", permanecendo nas
instalações da fazenda até que fossem terminados os trabalhos de atração.
Depois que o grupo arredio fosse contatado poder-se-ia pensar nà es-
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colha de uma reserva. "O presidente da FUNAI, General Ismarth de
Araújo, tomou esta decisão após receber u.m relatório do antropólogo
Roque de Barros Laraia, que faz estudos sobre o grupo, informando que
os índios mantêm contatos com o restante do grupo ainda isolado" (OESP,
28.6.74). A mesma notícia estima em quatorze o número de índios ainda
arredios (Idem). Apesar de incompletos os trabalhos de atração, os Avá·Canoeiros foram transferidos da fazenda Canoanã para o Posto Indígena
"Canoanã", localizado a 3 km a montante no rio J avaés, na margem
do Pia (Ver esquema aldeia Canoanã em Javaé) . A transferência deve
ter se dado provavelmente ainda antes do final de 1974 . A presença dos
Avá-Canoeiro na sede da fazenda era uma espécie de "acusação viva,,
das violências cometidas contra este grupo por funcionários da fazenda
(OESP, 13.12.73), o que se evidenciava pelas marcas de balas em seus
corpos. Ver box "Os Avá-Canoeiro e a fazenda Canuanã". Apesar da
acusação que pairava sobre a fazenda, o abate de gado, contínuo desde
a época do contato, forneceu à fazenda argumento suficiente para conseguir a transferência dos remanescentes Avá-Canoeiro. Com efeito, desde
o contato, os administradores preocuparam-se com o abate. As relações
pioraram quando, em janeiro de 1974, os índios flecharam um "reprodutor de alto custo da raça Nelore, premiado em várias exposições agropecuárias". Segundo a mesma notícia os Avá- comiam um boi a cada
três dias (OESP, 24.01.74). A frente de atração, ao que tudo indica,
teve seus trabalhos interrompidos com a saída de Apoena, ainda em dezembro/73. Somente um funcionário, um descendente de índios Tuxá,
da Bahia, permaneceu desde a época do contato até agosto de 1981
junto ao grupo prestando-lhe assistência específica . As tentativas de contato com o grupo arredio já haviam sido abandonadas muito antes da
divulgação do relatório de Roque Laraia, que informava que os dois grupos ainda mantinham contatos (OESP, 28.6.74) e desaconselhando a
transferência. Apesar da transferêncía, os Avá-Canoeiro constantemente
voltaram à Mata Azul, e às terras da fazenda, para caçar, abater gado
e talvez encontrarem-se com outros do grupo .
OS AVA-CANOEIRO NO P. 1. "CANOANÃ"

Apesar de aproximadamente 80 anos hostilidades entre os Avá-Canoeiro, os J avaé e os Karajá, a presença do grupo contatado em Canoanã
não reviveu ressentimentos passados o suficiente para impedir relações
de tolerância dos Javaé para com os chegantes. Na época da atração,
no entanto, Apoena evitava propiciar o convívio entre os dois grupos,
não só pelo temor de antigos ressentimentos, mas também devido à possibilidade de transmissão de doenças (OESP, 13 .12. 73) . Temeroso com
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a . possibilidade de um conflito entre os grupos, Apoena promoveu um
encontro de "representantes" dos dois grupos . "Quando se reuniram,
dançaram alegremente e se confraternizaram" ( OESP, 19 . 12. 73) . Se a
ameaça de confrontação violenta entre os dois grupos foi afastada, a
possibilidade de contágio, no entanto, acabou se transformando em realidade (Ver em Tutela e Assistência o item relativo ·_à saúde). Apa~nte
mente os J avaé reconheceram, em seus antigos inimigos, seres acuados e
ameaçados de extermínio pela mesma fazenda que já lhes tomara, ~o
passado, o loca) da antiga aldeia de Canoanã, obrigando-os a buscarem
refúgio junto aos Postos recém-fundados da FUNAI (Ver histórico do
contato dos Javaés) . Se os Javaés não viram nos Avá-Canoeiro um perigo
à sua segurança, isso não implicou, no entanto, no estabelecimento de
relações simétricas . Pode-se dizer que os A vá-Canoeiro foram recebidos
na condição de " vencidos" e refugiados . Consoante com esta posição,
os hospedeiros se veêm no direito de pedir pequenas favores de maneira
autoritária, como .b uscar água, terminar um arco etc. Da mesma forma,
os Avá-Canoeiro evitavam andar no "setor Javaé" do P.I. "Canoan~''.
limitando-se às cercanias do Posto e do "setor branco".
Uma vez estabelecidos neste P .I., sob a responsabilidade de 'João
Batista Cruz Araújo, o descendente dos Tuxá, os Avá receberam uma
casa, construída por índios J avaé assalariados do _P .1 . Ali permaµeceram,
até agosto de 1980, expostos à visitação de posseiros do interior--da ilhâ,
ansiosos para verem os lendários "Cara-Preta", turistas, caravaneiros, antropólogos e demais visitantes do P .1. Em 1976, aproximadamente, · a
menina ainda impúbere que aparece nas fotos da época do contato ·tem
uma criança com um jovem rapaz J avaé, de nome Coha1ué. O papel do
pai, no entanto, se limitou à paternidade biológica, não assumindo nenhuma tarefa ou respons::i b:lidade no sustento da moca, Macaquira Kaokama,
ou de sua filha Tchiéle . Os Avá-Canoeiro habitaram, por algrins meses
em 1979, uma casa semidestruída que ficava nas margens do rio Javaés,
20 km a montante do P .1. "Canoanã" · e entre este último e o .povoado
de Barreira do Pequi, habitado por arrendatários .· do Parque Indígena do
Araguaia. A referida casa fora de um vaqueiro-retireiro à serviço-: da
fazenda Canoanã e havia sido desapropriada no início da década de· 70
pelo então chefe do P .1. "Canoanã", Albertino Soares. Ao que tudo
indica, os Avá-Canoeiro não se adaptaram bem ao local e retomaram,
antes do final do ano, para perto do Posto . Provavelmente influiu nesta
decisão o fato de os indivíduos mais jovens, como Agademir, Macaquira
e Puchikáo, estarem insatisfeitos com o isolamento do local e da dependência alimentar existente entre o grupo e João Batista . (ver Tutel~ :.e
Assistência). Em 1980, insistentes boatos que circulavam por Santa Teresinha, no Mato Grosso (ver mapa), davam conta· que os Karajá.- ·ou os
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regionais, haviam descoberto aproximadamente dez corpos de fudios, presumivelmente A vá-Canoeiros, mortos por fazendeiros na ponta norte da
ilha. Os . índios teriam busc~do refúgio nunia pequena mata, na época do
inverno, quando foram encontrados e mortos a tiros por fazend~iros .
O boato teria sido transmitido, posteriormente, por um radiograma do
chéfe do P.I. "Macaúba" à direção do órgão indigenista . Em agosto de
1980, encontrei-me com o chefe do P .1. "Macaúba", Lourenço Rosemar
de Mello, em Santa Isabel do Morro. O mesmo não pôde prestar-me
outros esclarecimentos sobre a origem desses boatos. De qualquer forma
o que fica demostrado de forma clara é a possibilidade de grupos AváCanoeiro, ainda sem contato, virem a desaparecer sem que a FUNAI ou
a· sociedade nacional tomem conhecimento. A desativação da frente ~e
atração do Araguaia, feita anteriorm~nte aos estudos que comprovaram
a existência de um grupo ainda sem contato, representa ameaça à sobrevivência desse grupo que ainda perambula em regiões próximas ao rio
Javaés, ao Formoso ou no interior norte da ilha, uma vez que continuam
,
expostos aos ataques da população regional .
I

POPULAÇÃO
.

-

A estimativ.a mais antiga da população deste grupo é de 1824, quando
os "guerreiros" da tribo foram calculados em trezentos (Mattos, 1875: 19).
Não se. conhecem estimativas para épocas posteriores a esta e anteriores
ao início dos trabalhos de atração dos anos 60. A população total atual
deste grupo está dividida entre os grupos de Formoso do Araguaia e
Cavalcante, este último totalmente sem contato ainda.

Grupo de Formoso do A raguaia
Pelas notícias da imprensa que acompanhou a atração deste grupo
em 1973 sabe-se que, dos doze índios aproximadamente ("quatro· homens,
cinco mulheres e três crianças") que estavam na Mata Azul, . apenas um
grupo de seis pessoas · aceitou o contato (JB, 25.0.1 .74) . O restante deste
grupo permanece arredio. O grupo que aceitou o contato era formado
por dois homens adultos, Tutáu e Tútchi (ou Agapí), uma mulher adulta,
Tatía, dois meninos, Agademí e Puchika e uma menina, Makaquira Kaokama. O menino Agademí não aparece nas fotos tiradas pelos jornalistas
no momento do contato. B de se supor que somente mais tarde tenha
se juntado ao grupo, tendo permanecido, nesse ínterim, com o grupo arredio. B possível, também, que a mulher que aparece nas fotos do contato
não seja a mesma pessoa que encontrei anos mais tarde vivendo no P.I.
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"Canoanã" (ver fotos dos Avá-Canoeiro, em agosto de 1980). Tútchi
faleceu devido à pneumonia em 1974, cinco meses depois do contato
(JB, 27.05.74) (ver item saúde em Tutela e Assistência). Em 1976
nasceu uma menina, Tchiéle, filha de Makaquira com um Javaé. Quanto
ao grupo que permanece na mata, seu número é estimado em doze índios
(OESP, 13.12.73) quatorze índios (OESP, 28.06.74) ou seis, se subtrairmos o número dos que aceitaram o contato (JB, 25.01.74). Depois da
desativação da frente de atração para estes índios, ainda em dezembro
de 1973, este grupo arredio passa a ter sua existência ignorada pela
FUNAI e pela imprensa. ~m 1976, antropólogos do órgão não incluem
os arredios no cálculo da população Avá-Canoeira que mantinha relação
com o pessoal do P.I. "Canoanã" (Pereira Neto, 1976: 47). Tampouco
a imprensa tomará em consideração estes arredios para o cálculo total dos
grupos Avá-Canoeiro ainda sem contato (0 GLOBO, 18.08.74; O POPULAR, 28.06.81) . No entanto, por não se conhecer nenhum desmentido
formal de sua existência feito por parte da FUNAI. incluiu-se os arrcdios
para o cálculo do total da população dos Avá-Canoeiro de Formoso do
Araguaia.
GRUPO DE FORMOSO DO ARAGUAIA:

Contatados (no P.I. "Canoanã", em agosto/ 80):
Homens adultos:
"
Mulheres adultas:
Crianças masc.:
Crianças femin.:
TOTAL

02
02
01
01
06

Tutáu e Agademí
Makaquira e Tatía
Puchikao Butiguara
Tchiele

Não-contatados (estimativa feita com base nas fontes citadas):
Homens adultos:
Mulheres adultas:
Crianças:
TOTAL não-contatado
13.12.73) ou então "

02
04
01
07
(JB, 25. 01. 74; OESP,
": 14 (OESP, 28.06.74).

As relações genealógicas dos integrantes deste grupo não são muito
claras. Existem duas possibilidades de "amarrar" essas pessoas numa relação de parentesco provável. Foram· feitas a partir de depoimentos do
responsável pelos Avá-Canoeiro desde a época de atração, João Batista
de Araújo, e por informações prestadas por Puchikao Butiguara. Segundo
João Batista é a seguinte a relação de parentesco do grupo:

Tutâu

ll.

4"

.rat1a

Makaquira

Agadenú

·Puchikao

Tchiele
ou:

.>

Tutau

Iagom

Makaquira

/

Agademí 'Puchikao

Tc,tliR)(p

'

(segundo depoimentos, pouco claros, de Puchikao) .
.,.

..

l
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Existe, ainda, a possibilidade de os mais jovens não serem irmãos
completos, filhos do mesmo pai e mesma mãe. Na realidade, o grupo
de sobreviventes encontrados em 1973 na Mata Azul, talvez não formassem
uma família elementar como foi pensado . Poderiam ser os remanescentes
de outras. unidades nucleares que desapareceram parcialmente. Neste caso,
a relação genealógica entre os sobreviventes seria totalmente diversa da
que se supõe .

'Grupo do Alto Tocantins (Município de Cavalcante)
Não existem estimativas confiáveis a respeito desse grupo ainda -"isolado" em outubro de 1981. Em 1971, o sertanista Praxedes (ver histórico
do contato) calculou em oitenta o número dos "índios negros". Aproximadamente em julho de 1981, um funcionário da FUNAI, integrant~ da
frente de atração, declarou haver mantido contato com pelo meJ!OS vinte
índios no rio Maranhão (O POPULAR, 02. 08. 81) . Deve-se acrescentar,
no entanto, que técnicos da FUNAI em Goiânia manifestaram "desconfiança" em relação ao bilhete do funcionário dando conta do contato mantido com os índios (0 POPULAR, 15.08.81). Ver histórico do contato.
Além dessas estimativas sabe-se com certeza que se trata de um, ou dois
pequenos grupos com grande mobilidade (ver localização) .
I

TUTELA E

ASSIST~NCIA

"

Os Avá-Canoeiro que perambulavam entre os rios Javaés e Formoso,:
e que foram atraídos e posteriormente transferidos para P .1. "Canoanã'',
contam efetivamente, desde a época de atração, com o atendimento e
acompanhamento de u.m funcionário da FUNAI. Seu nome é João Batista
Cruz Araújo e é descendente de índios Tuxá da Bahia . Ao que tudo indica,
após a desativação da frente de atração, o único recurso destinado especificamente aos Avá-Canoeiro foi aquele referente ao pagamento do salário
do referido funcionário. Por outro lado, os trabalhos de atração do grupo
dos municípios de Cavalcante e Niquelândia foram contínuos desde 1971
até o presente, sem que se tenha conseguido estabelecer o contato. Não
se tem notícias da desativação desta frente de atração, apesar de . seus
escassos resultados (ver histórico do contato). Os remanescentes Avá-canoeiro reunidos no P.I. "Canoanã" contam, além da atenção do já citado
funcionário, com o apoio e a infraestrutura da FUNAI na área~ representada ·pelo Posto, pelo Hospital do lndio em Santa Isabel do Mortó
ou por uma possível remoção de doentes para Gurupi (às margens da~
Belém-J3rasília), Goiânia e Brasília. Os recursos de saúde disponíveis serão-
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abordados na parte de saúde . Com as transfórmações ocorridas no seu
regime de subsistência, e no seu modo de vida como um todo, após a atração em 1973 (ver Modo de Vida), principalmente como conseqüência
da sedentarização do grupo, os índios acabaram por adquirir grande dependência da FUNAI para sua subsistência . Esta dependência se revela
maior na alimentação. Entre outras, uma das mais graves conseqüências
da fixação em Canoanã deste pequeno grupo de caçadores e coletores
nômades foi a impossibilidade de o mesmo prover sua alimentação de
maneira satisfatória. O grupo apresenta, desde a época da atração, evidentes sintomas de deficiência e carência alimentares. Neste sentido, deve
ser destacada a dependência dos Avá-Canoeiro em relação ao funcionario João Batista . Com a inexistência de recursos, sejam originários da
frente de atração ou da 7~ D.R. ou da administração do P.I. A., muitas
vezes este funcionário gastou de seu próprio salário para prover o grupo
com alguma alimentação. No período em que esteve no P.I. "Canoanã",
de 1978 a 1980, o pesquisador André A. Torai observou inúmeras vezes
a presença dos Avá-Canoeiro na cozinha e na casa deste funcionário a
mendigar os restos das refeições, um litro de farinha ' ou qualquer um
outro alimento que aliviasse, temporariamente, sua fome crônica . Também em relação à moradia os índios terminaram por depender das iniciativas de João Batista . A especialização dos Avá-Canoeiro a um tipo de
vida nômade, em contínuo movimento devido não só a uma estratégia
de aproveitamento do meio ambiente, mas também pelas perseguições
que lhes eram movidas, fêz com que simplificassem ao extremo suas habitações, reduzindo-as aos abrigos provisórios encontrados por Aucê ( 1979:
57-8) e Meirelles (em 1973), respectivamente em Niquelândia e Formoso do Araguaia. Naturalmente, os funcionários da FUNAI não
permitiriam que os índios habitassem em seus toscos abrigos constituídos por folhas de palmeira, dispostas sobre uma armação de varas
e paus que as sustentavam e às redes em que dormiam. Motivados, talvez,
pelo desejo sincero de ajudar a prover habitações mais condignas ao grupo,
foram construídas, por iniciativa de João Batista e através do trabalho
de índios Javaé assalariados do Posto, duas casas para os Avá-Canoeiro.
Estas ficam localizadas a apenas alguns metros da casa de João Batista.
Como foram feitas por índios Javaé, as casas são um misto de influências
regionais e Javaé. Foi oferecida ao grupo a possibilidade de viverem
em uma casa de um antigo posseiro do P.l.A., abandonada na época
( 1979) . Distava aproximadamente 20 km de Cano anã, ficando entre esta
última e o povoado de Barreira do Pequi. Ali foram encontrados em
setembro de 1979 por André A. Torai. Ao que parece, não se demoraram
no local mais que alguns meses no segundo semestre de 1979, retornando
a Canoanã em seguida. A última iniciativa de João Batista para melhorar
as condições de vida dos Avá-Canoeiro foi a construção de uma nova
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casa, mais .afastada da ~rua" . principal e única que compõe o "setor branco~!.
qu, não-Javaé da aldeia Canoanã. A antiga moradia, na "rua", . deixava
os índios muito .. expostos aos visitantes e demais pessoas em trânsito
pela aldeia. Em agosto de 1980 os Avá-Canoeiro j~ se . enCQn.t_~v~
Vivendo na nova cas·a .
•

'
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Agademi

Jovem A vá-Canoeiro (1980).
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