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1. A BR 242 e a Rodovia Transbananal1 

                                                                             

A presente representação diz respeito ao projeto de pavimentação de uma 

rodovia (BR 242, Transbananal ou TO 500) de alto impacto social e ambiental dentro da 

Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, inundável durante vários meses do ano, 

onde existem três terras indígenas e um parque nacional, habitados por quatro povos 

indígenas e um grupo de índios ainda isolados.  

 

 

 

                                                 
1 Documento elaborado com assessoria de pesquisadores com experiência na temática indígena e 

advogados do Conselho Indigenista Missionário. 
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A BR 242 foi idealizada originalmente no governo de Juscelino Kubitschek, 

embora só tenha sido implementada nos governos militares, como uma das grandes 

rodovias de integração nacional, por meio do Plano Nacional de Viação (Lei 5.917, de 

10.9.1973)2. A estrada foi inserida na categoria “Rodovia Transversal”, referente à 

                                                 
2 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5917-10-setembro-1973-358077-

normaatualizada-pl.html 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5917-10-setembro-1973-358077-normaatualizada-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5917-10-setembro-1973-358077-normaatualizada-pl.html
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direção Leste-Oeste, e projetada com pouco mais de 2.000 km para ligar o porto de 

Salvador, na Bahia, a um ponto na BR 163, atual cidade de Sorriso (MT), como parte de 

“um sistema viário integrado” para viabilizar a expansão da colonização no interior do 

país. Em sua rota, estava previsto que a BR 242 atravessasse o então Parque Indígena do 

Xingu e a Ilha do Bananal, onde se situavam o Parque Indígena do Araguaia e o Parque 

Nacional do Araguaia. A estrada foi implementada em sua maior parte, mas esses 

trechos dentro de terras indígenas não foram pavimentados até o presente momento.  

    

 

 

No que diz respeito à Ilha do Bananal, foram projetados dois trechos da estrada, 

de cerca de 90 km de extensão cada: a Transaraguaia (então GO 262), na região norte da 

ilha, ligando Santa Terezinha (MT) a Lago da Confusão (TO), e a Transbananal,  na 

região sul da ilha, ligando São Félix do Araguaia (MT) a Formoso do Araguaia (TO)3, 

com o objetivo de encurtar o caminho do corredor de exportação agropecuário em mais 

de 1.000 km em relação aos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), aumentando a 

margem de lucros da produção. 

Paralelamente, a partir de 1979, o governo estadual implantou o Projeto 

Formoso na vizinhança da Ilha do Bananal, na bacia do Rio Formoso do Araguaia, a 

                                                 
3 https://conexaoto.com.br/2008/01/21/br-242-transbananal-progresso-ou-destruicao 

https://conexaoto.com.br/2008/01/21/br-242-transbananal-progresso-ou-destruicao
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maior área contínua de várzeas do mundo, com cerca de 500.000 ha, baseado na 

captação de águas fluviais para a plantação de grandes extensões de arroz irrigado.  

Em 1982, o Ministério do Interior autorizou a construção da Transaraguaia (GO 

262), que ligava as aldeias Macaúba (dos Karajá) e Boto Velho (dos Javaé), apesar de 

pareceres contrários de antropólogos da FUNAI e ambientalistas do antigo IBDF, 

causando forte reação das comunidades indígenas e da sociedade civil. Em 1983, os 

moradores das respectivas aldeias paralisaram a construção da estrada e de um posto do 

IBDF dentro do Parque Nacional do Araguaia, atualmente em sobreposição com as 

terras indígenas Inãwébohona e Utaria Wyhyna4. A então Diretora do Departamento de 

Parques Nacionais, a renomada engenheira e ambientalista Maria Tereza de Jorge Pádua 

(2004), conhecida com a “mãe dos parques nacionais” brasileiros, se demitiu do IBDF 

em protesto contra a construção da estrada, que mobilizou o repúdio de ONGs 

indigenistas e grandes personalidades como o indigenista Sydney Possuelo e o bispo 

Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia, entre outros5.  

O processo de licenciamento da estrada foi arquivado por duas décadas, mas os 

grandes produtores rurais, os governos estaduais diretamente interessados (Tocantins e 

Mato Grosso atualmente) e as prefeituras locais nunca abandonaram o projeto de 

pavimentação de uma rodovia cortando a Ilha do Bananal. Com o avanço avassalador 

do agronegócio, foi retomada a pressão política para a construção da estrada. Scartezini 

(2018) faz um resumo das iniciativas desde 2007 até 2018: 

 

 2007: realização de seminários e audiências públicas na Câmara Municipal de 

Formoso do Araguaia, contando com a participação da sociedade civil e 

representantes dos povos indígenas, entre outros. Na ocasião, o Procurador da 

República de Tocantins, Dr. Álvaro Manzano, manifestou o entendimento de 

que “a rodovia não pode ser construída, pois não há lei que embase este projeto"; 

 

 No mesmo ano, o então deputado e pecuarista Vicentinho Alves (TO) invocou o 

o projeto desenvolvimentista de JK na Câmara dos Deputados e defendeu o 

“pré-projeto de ecoestrada a ser construída entre Formoso do Araguaia e São 

Félix do Araguaia”, que previa uma estrada elevada, em área inundável, “por 

baixo da qual passarão pessoas e animais”.  

 

                                                 
4 Toral e Maia (1983), Toral (2004), Rodrigues (2008a, 2010).  
5 https://www.atitudeto.com.br/noticias/rodovia-transbananal-40-anos-de-historia/ 

https://www.atitudeto.com.br/noticias/rodovia-transbananal-40-anos-de-historia/
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 Em 2012, o Governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos sancionou a 

Lei nº 2.584, de 28 de maio de 2012 (DOE nº 3.644), integrando “ao sistema 

viário do Estado do Tocantins a TO-500, com a denominação de Rodovia 

Transbananal Idjarruri Karajá”6. A estrada estadual, não mais uma BR, ligaria a 

cidade de Dueré à aldeia Santa Isabel, dos Karajá. A estrada foi batizada com o 

nome de um líder karajá que se posicionou contra a estrada em um parecer de 

1987, quando ocupava o cargo de “Superintendente de Assuntos Indígenas da 

Secretaria do Interior de Goiás”. 

 

 Em 2016, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado foi 

palco de discursos favoráveis à “Estrada Ecológica do Araguaia” por parte dos 

senadores José Medeiros e Wellington Fagundes, do Mato Grosso, em nome do 

escoamento da produção agropecuária do estado. O então Diretor de 

Infraestrutura Rodoviária do DNIT “reforçou a importância da pavimentação total 

da BR-242, afirmando a retomada dos estudos e contatos com FUNAI e IBAMA”. 

O senador José Medeiros atuou junto à Casa Civil do Governo Temer para que a 

obra fosse incluída no programa de concessões do Governo Federal. 

 

 Em 2017, órgãos da imprensa noticiaram a busca de investidores pelo Governo do 

Tocantins para financiamento da obra, orçada em mais de um bilhão de reais e a ser 

executada, durante três anos, na modalidade de parceria público-privada7. O Fórum 

Latino-Americano Brasileiro de Liderança Estratégica em Infraestrutura, realizado 

em São Paulo, apresentou o “Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental da TO-500”, de autoria do engenheiro José Rubens Mazzaro, líder da 

Comissão Pró TO-500. Nesse projeto, previa-se o encurtamento de 1.000 km para a 

exportação dos produtos do Mato Grosso nos portos de Itaqui (MA) e Salvador 

(BA).  

 

 A imprensa definiu a pavimentação como um “novo boom de desenvolvimento 

para o Mato Grosso”, em busca de rotas para o Oceano Atlântico, de interesse 

direto das multinacionais Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, 

Dreyfus, Noble e Glencore, além de empresas nacionais, como Amaggi, Coacen, 

Fiagril e Multigran.8 “A área de influência da BR-242, considerando 200 

quilômetros para cada lado da rodovia, propiciará o aproveitamento agrícola em 

mais de 4,24 milhões de hectares em áreas de pastagem”. 

 

 No ano de 2018, a Comissão Pró TO-500 realizou várias audiências com as 

comunidades indígenas Javaé e Karajá depois que as mesmas manifestaram 

                                                 
6 https://www.al.to.leg.br/arquivos/29955.pdf 
7 https://conexaoto.com.br/2017/09/14/governo-do-tocantins-busca-investidores-para-as-obras-da-

rodovia-transbananal 

https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=436484&noticia=pro-br-242 
8 https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=436484&noticia=pro-br-242 

https://www.al.to.leg.br/arquivos/29955.pdf
https://conexaoto.com.br/2017/09/14/governo-do-tocantins-busca-investidores-para-as-obras-da-rodovia-transbananal
https://conexaoto.com.br/2017/09/14/governo-do-tocantins-busca-investidores-para-as-obras-da-rodovia-transbananal
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=436484&noticia=pro-br-242
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=436484&noticia=pro-br-242
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contrariedade com a sua exclusão da discussão9. A Senadora Kátia Abreu (TO) 

se reuniu com a Presidente do STF, a Ministra Carmem Lúcia, diante da 

dificuldade para realização do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA). Apesar da autorização da FUNAI para a realização do 

EVTEA, o DNIT estava com dificuldades em função da resistência das 

comunidades indígenas.  

   

Em 18.10.2019, já no Governo Jair Bolsonaro, e amplamente noticiado pela 

imprensa regional, a Senadora Kátia Abreu (TO) promoveu uma audiência pública 

sobre a Transbananal em Gurupi (TO) com representantes das comunidades Javaé e 

Karajá e várias autoridades locais, estaduais e federais (Ministro da Infraestrutura, 

governadores de Mato Grosso e Tocantins, Diretor Geral do DNIT, Presidente do 

IBAMA, entre outros)10: 

 

“A construção da TO-500 tem sido discutida há anos e vai promover integração e 

desenvolvimento. Os produtores do Mato Grosso precisam levar seus grãos para a 

Ferrovia Norte-Sul, enquanto os do Tocantins querem fornecer calcário para os 

mato-grossenses. (...) É uma rodovia importante para o agronegócio, mas também 

para a mineração e o turismo”. 

 

Neste projeto, a Transbananal, com uma extensão de 90 km, está planejada para 

passar em um local no centro-sul da ilha, na Terra Indígena Parque do Araguaia, entre 

as aldeias de Santa Isabel, dos Karajá, e Txuiri (antigo Porto Piauí), dos Javaé.   

A proposta discute como se daria a integração da BR 242 à BR 158, no Mato 

Grosso: passando por dentro da Terra Indígena Marãiwatsédé, dos Xavante tradicionais, 

a opção mais curta e preferida, ou contornando a referida terra indígena, visto que esse 

povo indígena se mobiliza há décadas para desviar a BR 158 de seu território e proibir a 

sua pavimentação asfáltica, o que já havia sido acordado com o DNIT em anos 

anteriores. Assim como no caso da Transbananal, as pressões políticas pelo 

asfaltamento da BR 158 dentro da TI Marãwiatsédé foram retomadas no governo de Jair 

Bolsonaro, mas recentemente, em março de 2021, atendendo a uma Ação Civil Pública 

                                                 
9 https://conexaoto.com.br/2017/06/07/indigenas-cobram-participacao-das-comunidades-em-discussao-

sobre-a-rodovia-transbananal 
10 https://conexaoto.com.br/2019/09/24/audiencia-sobre-a-transbananal-proposta-por-katia-abreu-sera-

dia-18-de-outubro-em-gurupi 

https://orlanoticias.com.br/em-audiencia-publica-ministro-da-infraestrutura-garante-que-pavimentacao-

da-ilha-do-bananal-saira-do-papel/ 

https://www.atitudeto.com.br/noticias/cresce-o-movimento-em-defesa-da-rodovia-transbananal-que-liga-

o-to-ao-mato-grosso/ 

https://www.agroolhar.com.br/noticias/exibir.asp?id=27224&noticia=obra-da-transbananal-esta-prevista-

para-comecar-em-2020-e-deve-durar-tres-anos&edicao=2 

https://conexaoto.com.br/2017/06/07/indigenas-cobram-participacao-das-comunidades-em-discussao-sobre-a-rodovia-transbananal
https://conexaoto.com.br/2017/06/07/indigenas-cobram-participacao-das-comunidades-em-discussao-sobre-a-rodovia-transbananal
https://conexaoto.com.br/2019/09/24/audiencia-sobre-a-transbananal-proposta-por-katia-abreu-sera-dia-18-de-outubro-em-gurupi
https://conexaoto.com.br/2019/09/24/audiencia-sobre-a-transbananal-proposta-por-katia-abreu-sera-dia-18-de-outubro-em-gurupi
https://orlanoticias.com.br/em-audiencia-publica-ministro-da-infraestrutura-garante-que-pavimentacao-da-ilha-do-bananal-saira-do-papel/
https://orlanoticias.com.br/em-audiencia-publica-ministro-da-infraestrutura-garante-que-pavimentacao-da-ilha-do-bananal-saira-do-papel/
https://www.atitudeto.com.br/noticias/cresce-o-movimento-em-defesa-da-rodovia-transbananal-que-liga-o-to-ao-mato-grosso/
https://www.atitudeto.com.br/noticias/cresce-o-movimento-em-defesa-da-rodovia-transbananal-que-liga-o-to-ao-mato-grosso/
https://www.agroolhar.com.br/noticias/exibir.asp?id=27224&noticia=obra-da-transbananal-esta-prevista-para-comecar-em-2020-e-deve-durar-tres-anos&edicao=2
https://www.agroolhar.com.br/noticias/exibir.asp?id=27224&noticia=obra-da-transbananal-esta-prevista-para-comecar-em-2020-e-deve-durar-tres-anos&edicao=2
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ajuizada pelo MPF de Barra do Garças (MT), a Justiça Federal determinou o 

fechamento da estrada no interior da referida terra indígena e o traçado de novo 

percurso por fora da mesma11. O caso dos Xavante setentrionais é trazido aqui por ser o 

de um povo indígena da mesma região que já é impactado por uma rodovia nacional no 

interior do seu território, à qual se ligaria a BR 242; e pelo importante precedente 

jurídico da Ação Civil Pública e da determinação judicial em questão, que 

reconheceram os prejuízos históricos causados pela BR 158 aos Xavante, que está 

diretamente relacionada à invasão desordenada por terceiros e ao desmatamento da 

maior parte da terra indígena.  Na ilustração abaixo é possível ver parte da Ilha do 

Bananal e a Terra Indígena Marãiwatsédé, a esquerda, interligadas pela BR 242.  

 

 

 

O projeto mais recente prevê também que a Transbananal promoverá uma 

ligação entre as regiões Centro Oeste (o oeste mato-grossense) e Norte (Rondônia), de 

um lado, e grandes portos exportadores do Nordeste, de outro, como o Porto de Itaqui, 

em São Luís do Maranhão, e o Porto de Ilhéus, na Bahia, transformando o percurso num 

dos principais corredores de exportação agrícola do país. A estrada de potencial 

                                                 
11 https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/03/05/justica-federal-manda-fechar-tracado-da-br-

158-que-corta-o-interior-da-reserva-indigena-maraiwatsede-em-mt.ghtml 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/03/05/justica-federal-manda-fechar-tracado-da-br-158-que-corta-o-interior-da-reserva-indigena-maraiwatsede-em-mt.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/03/05/justica-federal-manda-fechar-tracado-da-br-158-que-corta-o-interior-da-reserva-indigena-maraiwatsede-em-mt.ghtml
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interoceânico, que atravessa outras terras indígenas, ligaria também o oeste do Mato 

Grosso e Rondônia diretamente à Ferrovia Norte-Sul, integrando outro grande eixo de 

transportes nacional. Segundo os vídeos promocionais, a estrada viabilizaria um eixo 

central de integração com grandes rotas de exportação internacionais.   

 

 

 

A construção e pavimentação da Transbananal têm como objetivo primário 

encurtar em mais de 1.000 km o caminho para a escoação e exportação da produção 

agrícola e mineral em larga escala, aumentando o lucro econômico dos produtores do 

agronegócio. Existem rotas alternativas, de maior custo, mas o único critério dos 

defensores da estrada, em nome de um falso e antigo discurso de “progresso”, 

“desenvolvimento”, “integração”, tem sido a lógica econômica do lucro desmedido e 

enriquecimento de uma pequena e poderosa parcela da população, a dos grandes 

proprietários ligados ao agronegócio e seus aliados, em detrimento de uma maioria que 

não é ouvida democraticamente. 

Apesar de denominações como “ecoestrada” ou “estrada ecológica”, não estão 

sendo levados em consideração o bem-estar socioeconômico das populações indígenas e 

tradicionais, a garantia de seus direitos humanos e territoriais, reconhecidos pela 

Constituição Brasileira, e o impacto socioambiental brutal da TO-500 sobre e as 

unidades de conservação e terras indígenas do médio curso do Rio Araguaia. Além do 

mais, não serão apenas os povos indígenas e ribeirinhos tradicionais que serão afetados 

negativamente por novas agressões a um ambiente / corpo vivo que já dá sinais 
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explícitos de esgotamento e adoecimento, como a escassez cada vez maior dos recursos 

hídricos em uma região nutrida por um regime de chuvas e inundações periódicas. 

Conforme diagnosticado no “Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e 

saúde no Brasil”, elaborado pela Fiocruz em 201412: 

  “(...) A BR 242 é parte da proposta de estruturação de uma grande rede de 

transporte multimodal (rodovia, ferrovia, hidrovia). Esse modelo já comprovou, 

historicamente, ser um dos principais fatores da concentração de renda (1% da 

população brasileira controla 53% da riqueza nacional), expulsão dos agricultores 

familiares de suas terras (aproximadamente 60 mil famílias de agricultores 

familiares são expulsas a cada ano por todo País), superpopulação das cidades (tendo 

como consequência a fome, violência, prostituição etc). A estrada cortará a Ilha do 

Bananal, ferindo o direito dos povos indígenas à integridade de seu território, 

causando irreversíveis impactos ambientais e socioculturais, razão pela qual se torna 

inconstitucional. 

Considerando os argumentos destacados acima, o “Fórum de Lideranças da 

região sul do Estado do Tocantins” posicionou-se totalmente contrário a esta obra, 

exigindo dos órgãos responsáveis uma atuação comprometida com os direitos da 

sociedade e chamando a população tocantinense para que avaliasse atentamente as 

consequências do empreendimento. 

As entidades que compõem o “Fórum de Lideranças da região sul do Estado 

do Tocantins” são: Federação dos Trabalhadores do Estado do Tocantins 

(FETAET), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO), 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais (STTR) de Figueirópolis, Dueré e Formoso, STTR´s de Cariri, STTR´s de 

Araguaçu, STTR´s de Peixe, STTR´s de Lagoa da Confusão, COOPTER, CDHF, 

Pastoral da Juventude Rural (PJR), Paróquia de Formoso, Associação do P.A. Lagoa 

da Onça, Associação do P.A. São Judas, Associação do P.A. Loroti, Três Poderes, 

Associação do P. A. Cobertão.” 

 

O projeto de construção da Trasnbananal foi interrompido momentaneamente 

com o surgimento da pandemia do Corona Vírus, mas em 2021 a imprensa voltou a 

noticiar que “Governadores se mobilizam para construção da Transbananal: Com previsão 

de iniciar ainda este ano, as obras da BR-242 e TO-500 serão um marco para a logística de 

escoamento de grãos em todo o Brasil”13.  

                                                 
12 http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/to-ilha-do-bananal-no-rio-araguaia-a-maior-ilha-fluvial-

do-mundo-ameacada-por-atividade-madeireira-e-pecuaria/ 
13 https://www.semana7.com.br/politica/governadores-se-mobilizam-para-construcao-da-

transbananal/11278 

http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/to-ilha-do-bananal-no-rio-araguaia-a-maior-ilha-fluvial-do-mundo-ameacada-por-atividade-madeireira-e-pecuaria/
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/to-ilha-do-bananal-no-rio-araguaia-a-maior-ilha-fluvial-do-mundo-ameacada-por-atividade-madeireira-e-pecuaria/
https://www.semana7.com.br/politica/governadores-se-mobilizam-para-construcao-da-transbananal/11278
https://www.semana7.com.br/politica/governadores-se-mobilizam-para-construcao-da-transbananal/11278
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Além do noticiário sobre a Transbananal, que ligaria São Félix do Araguaia (MT) a 

Formoso do Araguaia (TO), a própria FUNAI noticiou no início de 202114 a existência de 

articulações com empresários e a Prefeitura de Lagoa da Confusão para a “revitalização” 

da estrada que liga Santa Terezinha (MT) a Lagoa da Confusão (TO). Segundo o próprio 

Coordenador-Regional da FUNAI na região, Osmar Gomes de Lima, a revitalização do 

aterro tem “o objetivo de melhorar a logística do transporte da safra e do calcário, principal 

insumo das lavouras vizinhas ao Parque Nacional e às Terras Indígenas”. Trata-se da rota 

da antiga GO-262 ou Transaraguaia, cuja construção havia sido paralisada pelas 

comunidades indígenas na década de 80, e que agora está sendo incentivada pelo próprio 

coordenador da FUNAI em benefício de empresários regionais.  

Enquanto a Transbananal está prevista para atravessar a atual Terra Indígena 

Parque do Araguaia, a antiga Transaraguaia está prevista para atravessar a Terra 

Indígena Inãwébohona /Parque Nacional do Araguaia.  

 

 

2. Terras Indígenas e Unidades de Conservação do Médio Araguaia 

 

 

A Ilha do Bananal, com 2 milhões de hectares, dotada de uma biodiversidade 

única e riquíssima, situa-se em uma peculiar planície inundável do médio curso do Rio 

Araguaia, formada em sua maior parte por áreas de “varjão” (várzea), em uma zona de 

transição entre os biomas do Cerrado e da Amazônia. O vale do Rio Javaés, por sua vez, 

braço do Rio Araguaia que forma a Ilha do Bananal, é constituído de uma área de 

várzeas de cerca de 500.000 ha, a maior área contínua de várzeas do mundo. Território 

de ocupação tradicional dos Karajá e Javaé, povos de exímios pescadores, essa região 

de savanas inundáveis dentro e fora da Ilha do Bananal é repleta de centenas de lagos e 

rios que constituem uma das zonas mais piscosas do mundo.  

Em função desse patrimônio ambiental fora do comum e de alto valor, a Ilha do 

Bananal foi incluída pelo Brasil na Lista de Zonas Úmidas de Importância 

Internacional, que integra a Convenção Relativa às Áreas Úmidas de Importância 

Internacional, conhecida como “Convenção de Ramsar”. O acordo de cooperação 

internacional foi assinado na cidade iraniana de Ramsar em 1971, destinado à proteção 

                                                 
14 https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2021/no-tocantins-funai-debate-reforma-de-estrada-

que-devera-beneficiar-os-povos-javae-e-karaja 

https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2021/no-tocantins-funai-debate-reforma-de-estrada-que-devera-beneficiar-os-povos-javae-e-karaja
https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2021/no-tocantins-funai-debate-reforma-de-estrada-que-devera-beneficiar-os-povos-javae-e-karaja
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de zonas úmidas e aves aquáticas em todo o mundo, sendo ratificado pelo Brasil em 

1996. Além disso, a UNESCO concedeu à Ilha do Bananal o título de Reserva da 

Biosfera em 1993. 

Há décadas, a Ilha do Bananal é o principal refúgio de vida selvagem e 

biodiversidade de uma vasta região no Brasil Central, a zona mais segura de reprodução 

dos peixes, quelônios e animais do Rio Araguaia. O pirarucu (arapaima gigas), o maior 

peixe de escamas de águas fluviais do mundo, já não é mais encontrado ao sul e ao norte 

da Ilha do Bananal. Os Karajá do Pará, por exemplo, moradores da Terra Indígena 

Karajá / Santana do Araguaia, realizam longas expedições anuais para a captura 

tradicional do peixe na Ilha do Bananal.  

O médio Araguaia também é conhecido pela atual diversidade sociocultural, pois 

é habitado por vários povos indígenas, com tradições culturais e históricas muito 

diferentes, que teriam chegado à região em tempos históricos diversos, embora todos 

sejam sobreviventes da colonização do Brasil Central, que liquidou com dezenas de 

outros povos da região. Há registros da existência de diversos povos indígenas, a maior 

parte atualmente extinta, habitando dentro da Ilha do Bananal e arredores na época da 

chegada dos primeiros colonizadores, como os Tapirapé, Xavante, Mangariruba, 

Cururu, Craya, Gradaú, Tessemedú, Amadú, Guayá-Guasú, Capepuxi, Coroá, Coroá-

mirim, Noroguagés, Pochetys, Appynagés, Cortys e Xerentes, entre outros, além dos 

Javaé e Karajá15. Na segunda metade do século 18, depois do auge do ciclo do ouro 

goiano, teve início uma política, que perdurou durante o século 19, que alternava entre o 

extermínio ou escravização dos índios hostis pelos bandeirantes e o aldeamento dos 

menos resistentes16. 

Há abundantes dados antropológicos, históricos e arqueológicos que mostram 

que os Karajá e Javaé, povos falantes da língua Karajá, do tronco linguístico Macro-Jê, 

estavam na região desde antes de 150017; que os Tapirapé, povo de língua Tupi que veio 

do norte em fuga das frentes de expansão, chegaram à região depois dos Karajá e Javaé, 

mas já estavam morando na Serra do Urubu Branco, no interflúvio Araguaia-Xingu, em 

meados do século 18, quando se tem os primeiros relatos escritos sobre as trocas que 

mantinham com os Karajá18; que os Xavante, da família Jê, do tronco Macro-Jê, 

                                                 
15 Aires de Casal (1945), Pizarro e Araújo (1948), Silva e Souza (1849), Chaim (1974). 
16 Brasil (1961), Chaim (1974), Karasch (1992), Carneiro da Cunha (1992), Palacin (1994), Ataídes 

(2001). 
17 Fonseca (1867), Toral (1992), Portela (2006), Rodrigues (2008b). 
18 Fonseca (1867), Wagley (1988), Baldus (1970) 
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também fugindo das frentes de expansão do norte da antiga Capitania de Goiás, depois 

de se subdividirem  entre os atuais Xavante e Xerente, chegaram ao vale do Rio das 

Mortes, principal afluente do Rio Araguaia, onde estão até hoje, nas primeiras décadas 

do século 19, tornando-se adversários dos Karajá19; que os Avá-Canoeiro do Araguaia, 

outro povo Tupi que adentrou o Brasil Central em fuga dos massacres promovidos pelos 

primeiros colonizadores, também chegaram ao médio Araguaia nas primeiras décadas 

do século 19, como os Xavante, consolidando sua ocupação na região da Ilha do 

Bananal e arredores na virada para o século 20, onde passaram a disputar o mesmo 

território dos Javaé20. Segundo a literatura, em função da colonização e dos 

deslocamentos decorrentes, os Tapirapé e os Avá-Canoeiro, que mantêm proximidade 

linguística com os povos da família Tupi-Guarani mais setentrionais (Rodrigues, 

1984/1985), mas cuja origem geográfica e histórica pré-colonial é desconhecida, seriam 

os intrusos de língua Tupi em um universo historicamente ligado a povos de línguas do 

tronco linguístico Macro-Jê21. 

Outros grupos, como os Kraho-Kanela, Krenak-Maxakali, Kanela do Araguaia, 

Krahô Takaywrá, Kanela do Tocantins e Xerente do Araguaia, chegaram à região já no 

século 20, também em um contexto de deslocamentos históricos forçados.  

A partir da década de 30, consolidou-se também a ocupação de populações 

tradicionais ribeirinhas como os “retireiros e retireiras do Araguaia”22, que se 

caracterizam por práticas de pastoreio e criação do gado familiar em pastagens nativas e 

comunais nos varjões do Araguaia com o uso coletivo da terra, sem a prática do 

desmatamento e livres de extensas cercas. Essas comunidades se fixaram nas áreas de 

várzea, consideradas pelo capital como sem valor, alagáveis e improdutivas, em 

contraste com a exploração e apropriação das terras altas e secas, consideradas mais 

produtivas pelos grandes proprietários.   

Diante da ocupação indígena tradicional inegável e da importância 

extraordinária desse patrimônio humano, sociocultural e ambiental, desde a década de 

50 o Estado Brasileiro reconheceu as seguintes terras indígenas, que afetam 7 povos 

indígenas, e unidades de conservação no médio Araguaia (ver mapa anexo): 

 

 

                                                 
19 Cruz Machado (1997), Spínola (2001), Maybury-Lewis (1984). 
20 Pedroso (1994), Toral (1984/1985), Rodrigues (2012, 2013). 
21 Baldus (1970), Wagley (1988), Pedroso (1994), Pétesch (2000). 
22 Sales (2018). 
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ÁREAS PROTEGIDAS NO MÉDIO 

ARAGUAIA 

POVO ANO DE 

CRIAÇÃO 

Dentro da Ilha do Bananal (TO) 

Terra Indígena Parque do Araguaia 

(antigo Parque Indígena do Araguaia) 

Karajá, Javaé, Avá-

Canoeiro do Araguaia, 

Tuxá  

1959, com 

alteração de 

limites em 1973 e 

1980 

Parque Nacional do Araguaia  Karajá, Javaé, Avá-

Canoeiro do Araguaia 

1971, com 

alteração de 

limites em 1973 e 

1980 

Terra Indígena Inãwebohona (em 

sobreposição com o Parque Nacional do 

Araguaia) 

Javaé e Avá-Canoeiro 

do Araguaia 

Homologada em 

2006 

Terra Indígena Utaria Wyhyna / Iròdu 

Iràna (em sobreposição com o Parque 

Nacional do Araguaia) 

Karajá e Javaé Declarada pelo 

MJ em 2010 

Fora da Ilha do Bananal 

Terra Indígena Tapirapé / Karajá (MT)  Karajá e Tapirapé Homologada em 

1983, atualmente 

em revisão de 

limites 

Terra Indígena São Domingos (MT) Karajá Homologada em 

1991 

Terra Indígena Pimentel Barbosa (MT) Xavante Homologada em 

1986 

Terra Indígena Marãiwatsédé (MT) Xavante Homologada em 

1998 

Terra Indígena Cacique Fontoura (MT)  Karajá Declarada pelo 

MJ em 2007 

Terra Indígena Urubu Branco (MT) Tapirapé Homologada em 

1998 

Reserva Indígena Mata Alagada (TO) Kraho-Kanela 2006 

Terra Indígena Rènõà Bero (Rio 

Beleza) (MT) 

Karajá Em estudo pela 

FUNAI 

Terra Indígena Taego Ãwa (TO) Avá-Canoeiro do 

Araguaia 

Declarada pelo 

MJ em 2016 

Terra Indígena Javaé / Avá-Canoeiro 

(TO)  

Javaé e Avá-Canoeiro 

do Araguaia 

Em estudo pela 

FUNAI 

APA Meandros do Araguaia (MT) Ribeirinhos  1998 

Parque Estadual do Cantão (TO)  1998 

 

 

Além dessas áreas, há reivindicações de regularização fundiária de outros povos 

tradicionais em andamento, como os Maxakali-Krenak, Kanela do Araguaia, Krahô 

Takaywrá, Kanela do Tocantins e retireiros do Araguaia.  
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3. A letalidade imposta pelas rodovias BR-158 e Belém-Brasília 

 

Todos esses povos tradicionais foram violentamente impactados pelas duas 

grandes estradas paralelas que foram construídas na região, no sentido sul/norte, e 

abriram caminho para a colonização efetiva e perda de controle dos territórios indígenas 

pelas populações originárias no século 20: a BR-158, no interflúvio Xingu-Araguaia, e a 

Rodovia Belém-Brasília, no interflúvio Araguaia-Tocantins. A Transbananal constitui a 

ligação entre essas duas grandes estradas de “integração” nacional, uma espécie de 

golpe mortal sobre as populações tradicionais da região e seus recursos naturais. 

Nas primeiras décadas do século 20, iniciou-se a penetração definitiva das 

frentes agropecuárias no médio Araguaia. O projeto colonial e capitalista de ocupação 

do interior do país a partir da Marcha para o Oeste23, iniciada nos anos 30, teve 

continuidade com a construção de Brasília nos anos 50, que inaugurou um novo fluxo 

migratório no Brasil Central e possibilitou o projeto de ocupação da Amazônia nos 

governos militares, nas décadas de 60 e 70. 

Em 1940, o Presidente Getúlio Vargas fez uma visita à aldeia karajá de Santa 

Isabel, no Rio Araguaia, onde ficou por cinco dias em um acampamento de caça e 

pesca. Essa visita histórica deu o impulso definitivo à criação da Expedição Roncador-

Xingu, que “tinha a finalidade de abrir vias de comunicação do litoral com o Centro-

Oeste e a Amazônia” (Lima Filho, 2001:41). O Araguaia foi escolhido para ser o ponto 

de partida do movimento de interiorização do país conhecido como a Marcha para o 

Oeste (Villas Bôas & Villas Bôas, 1994), lançado por Vargas em 1938 e depois 

retomado por Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília. Em 1943, o governo 

criou a Fundação Brasil Central (FBC), cujo objetivo era o desbravamento e a 

colonização da região do Araguaia e Xingu. A FBC foi responsável pela estrutura de 

apoio da Expedição Roncador-Xingu, comandada em campo pelos irmãos Villas-Bôas, 

que partiu no mesmo ano de Aragarças, nas margens do Araguaia, rumo ao Rio das 

Mortes e à Serra do Roncador, abrindo o caminho para a colonização efetiva do 

território xavante.  

A construção da BR-158 teve início em 1944 e foi planejada pelo Governo 

Vargas como componente fundamental da Marcha para o Oeste para interligar o país 

entre o Rio Grande do Sul e o Pará, no coração amazônico (Demambro et alli, 2016). A 

                                                 
23 Villas Bôas & Villas Bôas (1994), Lima Filho (2001). 
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rota original foi alterada várias vezes e diferentes trechos foram sendo implantados aos 

poucos, sendo concluída na década de 70, embora até hoje haja trechos não asfaltados. 

No Mato Grosso, a estrada foi iniciada em Barra do Garças, no Rio Araguaia, de onde 

partiu a Fundação Brasil Central na década de 40 para conquistar o temido território 

xavante e chegar por via terrestre aos povos do Rio Xingu. Ao longo da estrada, nos 

anos que se seguiram, em pleno território xavante e tapirapé, foram implantados centros 

urbanos como Água Boa, Nova Xavantina, Cascalheira e projetos privados de 

colonização, que deram origem às cidades de Vila Rica e CONFRESA, as quais se 

transformaram em importantes centros urbanos regionais do interflúvio 

Xingu/Araguaia. O nordeste mato-grossense, por onde passa a BR-158, tornou-se um 

dos principais polos de expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste, com um 

crescimento de 730% da produção de soja entre 2000 e 2014 (Demambro et alli, 2016). 

Na década de 50, aumentou a penetração das frentes pastoris e agrícolas no 

médio Araguaia, em ambas as margens, tanto em função da “pacificação” dos Xavante 

como dos efeitos da Marcha para o Oeste. As construções de Goiânia nos anos 30 e a de 

Brasília no fim da década de 50 inauguraram um novo fluxo migratório no Brasil 

Central, com a instalação de grandes fazendas nas duas margens do Araguaia. A Ilha do 

Bananal e o Araguaia também foram considerados pelo governo de Juscelino 

Kubitschek (1955-1960) como pontos estratégicos para o processo maior de ocupação 

do interior do país e de construção da brasilidade (Lima Filho, 2001). Assim como 

Getúlio Vargas, o presidente JK também visitou a aldeia karajá de Santa Isabel em 1960 

para expedições de caça e pesca, e logo a seguir foi deflagrada a Operação Bananal. Em 

poucos meses, a Fundação Brasil Central foi encarregada de construir ao lado da aldeia 

o Hotel JK, projetado por Oscar Niemeyer, uma grande pista asfaltada para aviões, uma 

base militar da Força Aérea Brasileira, um hospital indígena, uma escola primária e a 

residência oficial onde Juscelino e sua comitiva se hospedavam em suas expedições de 

caça e pesca, os quais geraram imensos impactos negativos, como invasão de terras, 

conflitos, doenças e diminuição de recursos naturais, entre outros, para a população 

indígena local.  

Os conflitos entre índios, campesinos e grandes propriedades rurais aumentaram 

a partir de 1959, depois que o Estado do Mato Grosso, por meio da CODEMAT, 

colocou à venda imensas áreas do território tradicional dos Xavante, Karajá e Tapirapé, 

no  médio Araguaia, consideradas devolutas, a grandes proprietários do sul/sudeste, 
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com o objetivo de colonização do interior pela frente agropecuária24. Em 1954, a 

Companhia Imobiliária do Araguaia (CIVA) instalou-se em Santa Terezinha, às 

margens do Araguaia, obtendo concessão para explorar uma extensa área no Mato 

Grosso (Cardoso de Oliveira, 1959). A CIVA foi dissolvida e, em 1960, o Estado de 

Mato Grosso vendeu 1.200.000 ha na região a uma companhia de investimentos de São 

Paulo. A área enorme, onde estavam aldeias dos Tapirapé e Karajá, um posto do SPI, 

pequenos posseiros e o povoado de Santa Terezinha, foi vendida a outras empresas em 

1961, como os grupos BCN (Banco de Crédito Nacional)/CODEARA (Companhia de 

Desenvolvimento do Araguaia), Tapiraguaia S/A e Porto Velho (IAP Agropecuária) 

(ver Esterci, 1987). 

A construção da Belém-Brasília, por sua vez, no interflúvio Araguaia-Tocantins, 

também chamada “Rodovia da Unidade Nacional”, foi parte central do Plano de Metas 

do Governo JK (1956 a 1961), dando continuidade à estratégia geopolítica de integração 

nacional e ocupação do interior do país, concebido equivocadamente como um grande 

“vazio demográfico” (Sousa & Pacheco, 2013:247). A construção da estrada, a partir de 

um discurso de interiorização do “desenvolvimento” econômico e social, se deu 

paralelamente à construção da nova capital do país, Brasília, possibilitando a ligação por 

via terrestre entre o sul e o norte do país. Assim como a BR-158, a estrada permitiu a 

consolidação de novos centros urbanos ao longo de todo o seu percurso e a expansão 

desenfreada da colonização pelo interior, incluindo o médio Araguaia, alcançando 

populações indígenas e territórios de ocupação tradicional.  

Enquanto os povos e territórios xavante, tapirapé e karajá foram brutalmente 

atingidos pela BR-158 e seus desdobramentos, os Javaé e Avá-Canoeiro do Araguaia 

tiveram seu território invadido definitivamente e desfigurado pelas novas ondas de 

colonização proporcionadas pela Belém-Brasília.  

Até então, desde o século 17, a colonização do Araguaia havia se dado 

principalmente pela via fluvial, com a aproximação de bandeirantes, exploradores, 

comerciantes ou missionários e militares em aldeamentos e prisões para indígenas. No 

século 20, deu-se pela frente agropecuária ainda incipiente e seus pequenos povoados 

que chegaram ao médio Araguaia a partir da década de 30 por via fluvial e terrestre. Se 

a via fluvial trouxe grande redução populacional aos povos indígenas do Araguaia, seja 

por escravização, aprisionamento, trabalho forçado ou por ondas de epidemias 

                                                 
24 Ver Wagley (1988), Esterci (1987), Escribano (2000), Tafner Júnior (2015). 
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desconhecidas, a invasão via terrestre, a partir das décadas de 30/40, deu novo impulso 

às perdas populacionais, por meio de massacres e confrontos diretos, como no caso 

xavante25 e avá-canoeiro26, ou epidemias mortais que se alastraram nas aldeias, como no 

caso karajá27 e javaé28, tornando-se um processo letal sobre esses povos e sua 

territorialidade tradicional, incluindo os Tapirapé, que perderam o controle histórico que 

mantinham. A população karajá, estimada pelo SPI em cerca de 1000 pessoas em 1912, 

chegou a menos de 800 em 1966 (Tavener, 1966). Os Javaé, por sua vez, estimados 

entre 800 e 1000 pessoas em 1908 (Krause, 1943), chegaram a menos de 400 na década 

de 60 (SPI), um notável declínio.  

Após o golpe de 1964, como mostra o Relatório da Comissão Nacional da 

Verdade (2014) e o jornalista Rubens Valente (2017) em seu recente livro sobre a 

ditadura militar e os povos indígenas, os militares deram continuidade ao antigo plano 

de “ocupação” da Amazônia legal, criando a SUDAM em 1966. Tendo como objetivo 

viabilizar a expansão econômica na Amazônia por meio de grandes empreendimentos 

do governo ou de poderosos grupos particulares financiados com recursos públicos, 

como estradas de longo alcance e projetos agropecuários e de colonização de larga 

escala, os povos indígenas foram atingidos com procedimentos como transferência 

forçada para terras distantes de má qualidade, territórios de povos adversários ou 

presídios, concentração compulsória, contaminação em massa com doenças 

desconhecidas e mortais, por negligência e omissão, entre muitos outros, os quais 

resultaram na perda de autonomia dos povos originários e na invasão e devastação de 

grande parte das terras indígenas de ocupação tradicional.   

Um verdadeiro genocídio foi posto em marcha pelo Estado brasileiro e 

violências variadas foram cometidas e mantidas ocultas em documentos oficiais secretos 

nesse processo de conquista do território mediado por ações denominadas de 

“pacificação”, em que os povos indígenas eram percebidos e tratados como entraves ao 

progresso nacional. Na época, a política indigenista patrocinava transferências e a 

sedentarização dos grupos em sua busca pela “integração” dos povos indígenas à nação. 

A BR-158 e a Belém-Brasília viabilizaram a implantação desse projeto genocida 

no médio Araguaia. A iniciativa incluía a abertura de linhas de financiamento e 

generosos incentivos fiscais da SUDAM a grandes empreendimentos na Amazônia 

                                                 
25 Maybury-Lewis (1984), Lopes (1992), Tavares (2020), Rodrigues (2018). 
26 Toral (1984/1985), Rodrigues (2012, 2013). 
27 Donahue (1982), Toral (1992), Rodrigues (2008a). 
28 Rodrigues (2008b, 2010). 
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Legal, os quais foram estimulados a explorar economicamente vastos territórios 

indígenas. Foram beneficiados por essa política latifúndios que ficaram negativamente 

famosos pelas violências cometidas contra índios e posseiros. 

Os casos dos Xavante de Marãiwatsédé, impactados pela BR 158, e dos Avá-

Canoeiro do Araguaia, impactados pela Belém-Brasília, estão entre os mais graves 

exemplos de violência contra povos indígenas destacados pelo Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade (2014).   

 

 

4. O genocídio indígena: impactos históricos e sociais das estradas  

 

4.1. Os Xavante de Marãiwatsédé 

 

Na literatura, os “Xavante”, autodenominados A’uwê, termo genérico que 

encobre subdivisões étnicas, são referidos como um povo valente que resistiu 

aguerridamente à violência da colonização durante séculos, como no clássico estudo de 

Maybury-Lewis (1984).  

Inúmeros exploradores, comerciantes, funcionários públicos, pesquisadores, 

missionários e jornalistas aventuravam-se pelo Rio Araguaia e nas aldeias karajá na 

primeira metade do século 20, mas evitavam a região da margem esquerda, do Rio das 

Mortes, principal afluente do Araguaia. Território xavante desde o século 19, o rio era 

assim chamado em função de uma carnificina de índios Araé e Karajá, perpetrada pelo 

afamado bandeirante Antônio Pires de Campos no século 17 (Alencastre, 1864). Nas 

décadas de 30 e 40 do século 20, houve expedições de aventureiros e tentativas 

fracassadas de contato dos Xavante por parte de missionários salesianos e funcionários 

do SPI, mortos durante as tentativas29. Eles eram o principal obstáculo na rota da 

Expedição Roncador-Xingu, até que foi realizada a célebre “pacificação” do grupo, um  

fenômeno de mídia, pelo sertanista Francisco Meirelles entre 1946 e 195330. O contato 

não incluiu os Xavante mais setentrionais de Marãiwatsédé, da região de São Félix do 

Araguaia, que continuaram em conflitos sangrentos com os invasores até a instalação da 

Fazenda Suiá Missú na virada para os anos 60.  

                                                 
29 Maybury-Lewis (1984), Lopes da Silva (1992). 
30 Lopes da Silva (1992), Valente (2017). 
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A fazenda foi adquirida originalmente por Ariosto da Riva, conhecido como o 

“último dos bandeirantes” (Branford & Gluck, 1985), com o objetivo de instalar um 

projeto de colonização. No centro da fazenda de 484.000 ha estava localizado o lugar 

mais valorizado de uma vasta região, que ainda era território xavante a ser desbravado: 

o cruzamento da BR 158 (eixo sul/norte) com a BR 242 (eixo leste/oeste), projetada 

para ligar o litoral da Bahia ao interior do Mato Grosso, cortando os parques indígenas 

do Araguaia e do Xingu.  

Em 1961, da Riva se associou ao Grupo Ometto, da indústria sucre-alcooleira de 

São Paulo, e juntos formaram a Agropecuária Suiá-Missú, que se tornou o primeiro 

latifúndio “escriturado” da região de São Félix do Araguaia, com 80% da propriedade 

pertencente ao grupo Ometto31. Devido ao solo de baixa qualidade, Ariosto da Riva 

abandonou a parceria pouco depois para se dedicar a outros projetos de colonização no 

Mato Grosso. O grupo Ometto expandiu a área da fazenda, dedicada apenas à pecuária, 

chegando a cerca de um milhão de hectares na década de 70, o maior latifúndio 

brasileiro na época, embora com apenas uma parte efetivamente utilizada, ao mesmo 

tempo em que se se tornou o maior produtor de álcool do mundo. A Fazenda Suiá-

Missú ficou famosa não só pelo tamanho, mas também pela violência com que seus 

proprietários trataram os peões da fazenda e expulsaram os posseiros e seus habitantes 

originais32.   

O modo como os proprietários da fazenda se apropriaram do território dos 

Xavante de Marãiwatsédé foi objeto de uma Ação Civil Pública, movida pelo 

Ministério Público Federal (MPF) desde 2016, que pede indenização por danos morais e 

materiais à União e ao Grupo Ometto pelo crime de genocídio. 

Conforme consta no Relatório de Identificação da Área Indígena Marãiwatséde 

(Ferraz et alli, 1992), o documento percussor que contém a memória dos próprios índios 

sobre esse episódio, e em outras fontes oficiais e estudos33, os Xavante setentrionais 

perderam suas terras após um acordo de bastidores entre o grupo Ometto, a Força Aérea 

Brasileira e o Serviço de Proteção aos Índios depois de alguns anos de aproximações e 

conflitos entre os índios e os funcionários da fazenda. A remoção aérea foi autorizada 

                                                 
31 Tafner Júnior (2015), Rodrigues (2018). 
32 Casaldáliga (1971), Branford & Gluck (1985), Ferraz (1990), Ferraz & Mampieri (1996), Escribano 

(2000). 
33 Casaldáliga (1971), Ferraz (1990), Ferraz & Mampieri (1996), Bueno (2006), Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade (2014), Rite (2017), Valente (2017), Rodrigues (2018), Tavares (2020). 
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formalmente em 11 de julho de 1966 pelo chefe do Setor de Assistência ao Índio 

(SASSI) do SPI em Brasília.  

Os missionários salesianos foram envolvidos no acordo porque já atuavam em 

outras comunidades xavante desde a década de 50 e havia um projeto para fundar uma 

missão em Marãiwatsédé, não levado adiante por causa da transferência. O Padre Mario 

Ottorino Panziera revelou em depoimento à Justiça Federal que as decisões foram 

tomadas por altos escalões do governo federal: “Panziera esteve em conversas 

frequentes com o empresário Hermínio Ometto e ambos decidiram recorrer à ajuda de 

aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Foram ao Rio de Janeiro, onde falaram com 

ninguém menos que o ministro da Aeronáutica, brigadeiro Eduardo Gomes, que 

consultou sua assessoria e autorizou o transporte. Na primeira viagem, o avião da FAB 

levou 54 índios, entre adultos e crianças. (...) As demais viagens ocorreram entre uma 

semana e dez dias depois da primeira” (Valente, 2017:29). Em sua dissertação de 

Mestrado, Cosme Rite (2016), neto de um dos principais líderes Xavante na época, 

relata como os “A’uwê Marãiwatsédé” foram avisados pelos espíritos da Casa dos 

Homens da tragédia iminente. 

Os índios foram transferidos de avião para a Missão Salesiana de São Marcos, a 

mais de 500 km de distância, onde foram recepcionados por uma epidemia de sarampo. 

Das 236 pessoas transferidas, cerca de 100 morreram nos primeiros meses. Uma 

reportagem do Diário da Noite, jornal paulista, feita em 14 de setembro de 1966, um 

mês após a transferência, revela que já haviam morrido 64 pessoas na Missão São 

Marcos. Confirmando o depoimento dos próprios índios anos depois, a reportagem 

intitulada “Morte é recepcionista na aldeia dos Xavantes” enaltece o heroísmo de 

padres, irmãs e índios que lutaram para combater a epidemia e revela de modo 

incontestável que os índios de Marãiwatsédé foram transferidos para uma missão 

religiosa onde já estava circulando há vários dias ou semanas uma epidemia mortal de 

sarampo, atribuída a um branco que visitara a aldeia um mês antes. O Padre Mario 

Panziera estimou que tenham morrido entre 140 e 160 do total dos dois grupos da 

missão, enquanto o Padre Bartolomeo Giaccaria calculou em 100 pessoas o número de 

mortos de Marãiwatsédé, ou seja, quase a metade do grupo (Valente, 2017:30). 

Em 1971, o Presidente da FUNAI, General Bandeira de Mello, certificou 

oficialmente aos proprietários a inexistência de aldeamentos indígenas na Fazenda Suiá 

Missú (Rosa, 2015).  
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Os Xavante setentrionais vivenciaram a dispersão em outras aldeias, a morte de 

importantes líderes e a desestruturação interna, mas nunca desistiram de retornar para 

seu território e alcançaram esse objetivo em 2004 depois de árdua mobilização. Embora 

demarcada, a Terra Indígena Marãiwatséde já não era a mesma, tendo sido considerada 

pelo órgão indigenista como a terra indígena mais devastada do Brasil, resultado de 

ação criminosa dos invasores de má-fé que se sucederam ao longo dos anos e travaram 

uma longa batalha judicial contra o MPF, financiando laudos falsos, fomentando a 

discórdia entre os A’uwê e produzindo uma campanha difamatória na mídia contra os 

índios.  

O trauma imensurável de todos esses episódios ainda não foi assimilado pelos 

A’uwê. Em um impactante parecer técnico psicológico para o MPF em 201634, o 

psicólogo Bruno Gonçalves concluiu que a remoção forçada, seguida de mortes em 

grande quantidade e a perda do território de origem, desencadeou “traumatização 

psicossocial coletiva” em um processo cumulativo que atingiu as gerações atuais. 

Nos últimos anos, aviões de fazendas vizinhas têm despejado agrotóxicos dentro 

da terra indígena, o que já foi objeto de denúncias aos órgãos públicos e tem causado 

graves problemas de saúde, contaminação do solo e da água.   

 

4.2. Os Tapirapé 

 

Na literatura e na memória oral dos Tapirapé, Karajá e Javaé, há referência a 

uma antiga convivência entre os três grupos, incluindo o tempo em que os Tapirapé 

moraram dentro da Ilha do Bananal35. Essa convivência alternou entre intensas trocas 

pacíficas no passado mais distante, com os três grupos compartilhando uma série de 

traços culturais, e confrontos físicos com os Karajá no início do século 20, quando já 

havia um maior afastamento das aldeias tapirapé.  

Foi dentro desse contexto de inimizade crescente com os Karajá que os Tapirapé 

tiveram seus primeiros contatos diretos com os brancos a partir do início do século 20, 

os quais foram acompanhados de epidemias desconhecidas, mortandades, redução 

populacional e extinção das aldeias antigas. Das cinco aldeias existentes no início do 

século 20, com cerca de 1500 pessoas no total, restou apenas a aldeia Tampiitawa na 

                                                 
34 Acão Civil Pública n° 2766-51.2016.4.01.3605, Justiça Federal de Barra do Garças (MT). 
35 Ver Fonseca (1867), Baldus (1948, 1970), Wagley (1988), Toral (1992), Pétesch (2000), Rodrigues 

(2008b). 
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década de 40, a mais próxima do Rio Tapirapé, com menos de 100 pessoas (Wagley, 

1988). 

Na década de 30, embora ainda relativamente isolados, os Tapirapé foram 

visitados por missionários evangélicos, escritores, antropólogos, cineastas, garimpeiros, 

caçadores e funcionários do SPI, entre outros que chegavam à região apenas por via 

fluvial. Em 1940, o SPI fundou o Posto Indígena Heloísa Alberto Torres na foz do Rio 

Tapirapé, a fim de evitar a penetração de brancos na região (Wagley, 1988), mas “os 

contatos entre os Tapirapé e sertanejos começaram a tornar-se cada vez mais frequentes 

e intensos” na década de 40 (Baldus, 1970:48). O fato mais significativo dos anos 40, 

no entanto, foi o famoso ataque dos Kayapó a Tampiitawa em 1947, o qual já era 

temido pelos Tapirapé há anos. Pouco depois, em 1950, o Chefe de Posto Valentim 

Gomes, que havia morado entre os Tapirapé pela primeira vez em 1939/1940, como 

assistente de pesquisa de Charles Wagley, conseguiu reunir todos os Tapirapé no Posto 

Indígena Heloísa Torres, fundando a Aldeia Nova (Tawiáho) e assegurando a sua 

sobrevivência física.   

Nos anos que se seguiram, a vida dos Tapirapé foi marcada profundamente por 

duas forças conflitantes: de um lado, a invasão cada vez maior ao seu território de 

ocupação tradicional pelas grandes fazendas impulsionadas pelo projeto nacional de 

ocupação do interior do país; de outro, a ação político-religiosa ininterrupta, iniciada em 

1952, das Irmãzinhas de Jesus, missionárias católicas da ordem francesa Charles de 

Foucauld, que no início dos anos 70 se aliaram ao novo bispo da Prelazia de São Félix 

do Araguaia, o célebre Pedro Casaldáliga36, guiados pelos ideais da Teologia da 

Libertação, em um movimento vitorioso pela demarcação de pequenas partes dos 

territórios tapirapé e karajá da margem esquerda do Rio Araguaia. O confronto entre 

índios, posseiros, apoiados pela Igreja Católica, e os grandes proprietários no contexto 

dos governos militares teve contornos violentos e a repressão armada no médio 

Araguaia37.  

O padrão de violência da pioneira Fazenda Suiá-Missú, que expulsou os 

Xavante, se repetiu em outras grandes fazendas de empresários do sul e sudeste 

instaladas nas terras dos vizinhos Tapirapé e Karajá. A Fazenda CODEARA/Banco de 

Crédito Nacional, devido ao modo brutal com que lidava com seus empregados, ficou 

conhecida pela própria Polícia Federal como um “ninho de escravidão branca”, “o 

                                                 
36 Escribano (2000), Irmazinhas de Jesus (2002). 
37 Esterci (1987), Escribano (2000). 
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maior caso de escravidão de toda a história do Brasil” (Casaldáliga apud Escribano, 

2000:64). Conforme mencionado, as terras adquiridas pela CODEARA em 1966, que 

alcançavam 196.000 ha (Casaldáliga, 1971), incluíam também o próprio vilarejo de 

Santa Terezinha em seus limites, onde houve um confronto histórico em 1973, em plena 

ditadura militar, entre os moradores do povoado, liderados pelo padre francês Francisco 

Jentel, e os jagunços da fazenda (Esterci, 1987).  

A sede da Fazenda Tapiraguaia foi instalada exatamente em um dos antigos 

sítios ocupados por aldeias karajá nas margens do Araguaia, onde existiu o cemitério da 

aldeia Hemylalani (aldeia do Cadete), como ocorreu com outras sedes de fazendas e 

vilarejos da região. Os Karajá que habitavam o lugar nos anos 60 foram ameaçados de 

morte pelos novos proprietários e no fim da década de 80 a empresa encarregou-se de 

destruir o cemitério indígena da extinta aldeia Hemylalani, fato jamais esquecido pelos 

Karajá.  

Essas e outras grandes fazendas se apoderaram com violência do território dos 

Karajá e Tapirapé na margem esquerda do Araguaia, os quais mantêm a memória sobre 

esse passado de enfrentamento, que resultou na perda de áreas fundamentais do ponto 

de vista econômico, ambiental, cultural, histórico e afetivo, e na recuperação de uma 

ínfima parte do território tradicional com a demarcação da Terra Indígena 

Tapirapé/Karajá nos anos 80. Em 1998, depois de forte mobilização e recuperação 

populacional, os Tapirapé conseguiram a demarcação de Terra Indígena Urubu Branco, 

retornando à região da aldeia Tampiitawa.  

A grande proximidade da Terra Indígena Urubu Branco da BR-158, no entanto, 

que passa a uma distância de apenas 10 km da área, proporciona uma série de problemas 

crônicos aos Tapirapé, principalmente a invasão descontrolada por terceiros, para 

variados fins, em especial a pecuária, o desmatamento e a extração clandestina de 

madeira, colocando em risco o futuro desse povo de guerreiros tupi.  

Segundo o “Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil (dados de 

2018)”, lançado pelo CIMI em 2019, baseado em fontes do CIMI e dos índios Tapirapé, 

haveria ainda indígenas “isolados” do povo Tapirapé dentro da Terra Indígena Urubu 

Branco (MT). 
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4.3. Os Karajá e os Javaé  

 

Esses dois povos, os habitantes mais antigos do médio Araguaia, têm viva 

lembrança da mortandade provocada pelos primeiros ataques dos bandeirantes, dos 

aprisionamentos dos que foram levados para os aldeamentos e presídios dos séculos 18 

e 19 e dos outros ciclos de mortes que vieram depois, causados pelas ondas de 

epidemias da primeira metade do século 20. Enquanto os Karajá38 tiveram contato com 

os colonizadores que navegaram pelo Rio Araguaia esporadicamente desde o século 17, 

pelo menos, os Javaé39, que habitavam o interior da Ilha do Bananal e o vale do Rio 

Javaés, só passaram a ter um contato ininterrupto com os brancos a partir da década de 

30 do século 20. Os Karajá se lembram de quase 50 aldeias habitadas até as primeiras 

décadas do século 20, enquanto os Javaé se lembram de quase 60 até a metade do 

século. 

A primeira estimativa populacional sobre os Karajá e Javaé, do Alferes José 

Pinto da Fonseca (1867), em 1775, que produziu o primeiro relato escrito sobre os dois 

grupos, era de 9.000 pessoas, com aldeias com mais de 2.000 pessoas cada. Em 1912, a 

população dos Karajá, apenas, foi calculada pelo SPI em cerca de 1000 pessoas40, 

enquanto os Javaé foram estimados entre 800 e 1000 pessoas em 1908 pelo etnólogo 

Fritz Krause (1943-1944).  

A partir do fim do século 19, pela via fluvial, vários dos povoados ou cidades 

localizados atualmente em lugares altos e permanentemente secos do Araguaia foram 

instalados pelos colonizadores em sítios de ocupação tradicional dos Karajá no Pará: 

Furo de Pedra, Santa Maria das Barreiras, Caseara, Barreira de Campo (Rodrigues, 

2008a).  Com a invasão definitiva do médio Araguaia a partir da década de 30, novos 

povoados foram fundados no lugares antes ocupados por aldeias no Mato Grosso: São 

Félix do Araguaia, Luciara, Santa Terezinha41, Lago Grande. A população dos dois 

grupos foi bastante reduzida em decorrência dos surtos epidêmicos, que eram atribuídos 

a feitiços intencionais e causavam grandes rupturas e conflitos entre os sobreviventes. 

Consequentemente, foi recorrente a dispersão dos remanescentes para antigos sítios 

tradicionais de tempos em tempos, dentro e fora da Ilha do Bananal. Aldeias eram 

                                                 
38 Krause (1940-1944), Toral (1992), Lima Filho (1994), Pétesch (2000), Portela (2006), Rodrigues 

(2008a, 2015). 
39 Toral (1992, 1999), Rodrigues (2008b, 2010). 
40 Recortes de jornais (microfilme da FUNAI n° 324, fotograma n° 10). 
41 Vilarejo fundado por missionários católicos ao lado da aldeia de verão Nana Birè.  
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abandonadas provisoriamente e depois retomadas pelos sobreviventes nessa fase de 

desestruturação. A memória dos sobreviventes karajá enfatiza o deslocamento contínuo 

dos mesmos, associado a conflitos, durante a época das mortandades, entre as décadas 

de 20 e 60, aproximadamente, quando a população chegou a menos de 800 pessoas 

(Tavener, 1966).  

O órgão indigenista estimulou a transferência e concentração dos sobreviventes 

em postos indígenas ou novas aldeias na Ilha do Bananal, como Santa Isabel, Fontoura, 

Itxala. A opção pela transferência foi irrecusável, na maior parte dos casos, em razão da 

situação crítica em que se encontravam os índios, fragilizados pelas novas ondas de 

epidemias que atingiram as aldeias com a interiorização da colonização e a fundação de 

povoados nas cercanias da Ilha do Bananal. Em alguns casos, a transferência foi 

estimulada ou apoiada pela ação missionária, como a aldeia Macaúba. A aldeia São 

Domingos, por sua vez, foi fundada em um antigo sítio de ocupação karajá em 1982, 

junto ao povoado de Luciara, no Mato Grosso, pelos remanescentes de antigas aldeias, 

em um processo de retomada territorial apoiado pela Prelazia de São Félix do Araguaia, 

o qual deu origem à Terra Indígena São Domingos.  

No caso dos Javaé, as epidemias se alastraram em dezenas de aldeias 

interioranas nos anos 30/40 depois da visita de funcionários do SPI, de missionários e 

de criadores de gado que fundaram povoados e começaram a utilizar as pastagens 

nativas da Ilha do Bananal42. Os sobreviventes foram estimulados pelo órgão 

indigenista a se transferir para o PIN Damiana da Cunha (aldeia Barreira Branca) na 

década de 50 e para o PIN Canoanã nos anos 60 e 70, quando a população total chegou 

a menos de 400 pessoas (Cruvinel, 1976).  

Em razão da Ilha do Bananal ter sido reconhecida como Parque Nacional do 

Araguaia em 1959 e como terra de ocupação tradicional dos povos Karajá e Javaé em 

1971, com a criação do Parque Indígena do Araguaia (PQARA), o órgão indigenista, 

então no contexto dos governos militares, ignorava a posse tradicional karajá nas terras 

da margem esquerda do Araguaia, estimulando os índios de aldeias do Mato Grosso e 

Pará a se mudarem para as aldeias da Ilha do Bananal43. Por outro lado, foi a partir da 

década de 70 que os Javaé e Karajá iniciaram um processo de recuperação populacional 

acentuado. 

                                                 
42 Toral (1992, 1999), Rodrigues (2008b, 2010). 
43 Ver Oliveira (1982), Affonso (1983), Rodrigues (2008a, 2010). 
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Os efeitos da construção da BR 158 e da Rodovia Belém-Brasília foram um 

golpe mortal nos territórios dos povos Karajá e Javaé. As estradas permitiram a 

apropriação e destruição de grande parte dos mesmos por grandes fazendas de vocação 

agropecuária, de poderosos grupos empresariais, que se instalaram na região nos anos 

50/60/70 pela via terrestre, até então inédita, e que foram apoiados pelos governos 

militares. Só na segunda metade da década de 70, no entanto, atingiu as regiões mais 

setentrionais do Estado de Mato Grosso, possibilitando a implantação dos projetos 

privados de colonização que deram origem às cidades de Vila Rica e CONFRESA.  

A BR 158 viabilizou a instalação das sedes ou retiros44 de grandes fazendas em 

locais de antigas aldeias karajá no Mato Grosso e Pará, como as sedes das fazendas 

Tapiraguaia (aldeia do Cadete ou Hemylalani), Capitão João (aldeia Juahurà ou Capitão 

João), e os retiros das fazendas ELAGRO (aldeia Rènõà) e Fartura (na Barreira das 

Princesas, aldeia Dorè Taina). Nesta última, originalmente do grupo SUPERGASBRÁS 

e denunciada por trabalho escravo pela Comissão Pastoral da Terra do Pará em 198345, 

está o antigo cemitério karajá de Hãwarahedà, antiga aldeia permanente situada na 

divisa do Mato Grosso com o Pará, em local estratégico junto à foz do Rio Javaés. 

Segundo a narrativa oral, foi de Hãwarahedà que os Karajá teriam se espalhado para as 

outras aldeias do território de ocupação tradicional, situadas ao longo do Rio Araguaia, 

ao sul e ao norte da aldeia-mãe, em tempos pré-coloniais. 

Na bacia do Rio Javaés (TO), impactado pela Rodovia Belém-Brasília, foram 

instaladas em sítios de ocupação tradicional javaé, fora da Ilha do Bananal, as sedes das 

grandes fazendas Canuanã (aldeia Kanoanõ), dos irmãos Pazzanese originalmente, 

depois do grupo BRADESCO; Capão de Coco (aldeia Nõbò), do grupo BRAHMA 

originalmente; e Lago Grande (aldeia Manatèrè Hãwa). Em vários casos (Tapiraguaia, 

Ponta Porã do Araguaia, ELAGRO, Canuanã), houve profanação e destruição de 

cemitérios, ossadas, urnas funerárias e panelas de barro tradicionais por tratores, fato 

jamais esquecido pelos Karajá e Javaé. 

O que veio a seguir trouxe imenso impacto social e ambiental, este último talvez 

irreversível. Dentro da Ilha do Bananal, arrendamento das pastagens naturais a partir da 

década de 60, iniciado pelo próprio SPI, com mais de 100.000 cabeças de gado todos os 

anos. Fora da ilha, área dominada por grandes propriedades, desmatamento, 

implantação de pastagens, monocultura para exportação, assoreamento, envenenamento 

                                                 
44 Termo regional para os locais de moradia rústica dos vaqueiros. 
45 O Estado de São Paulo, 3.12.1983. 
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com agrotóxicos. Na bacia do Rio Javaés, captação descontrolada da água dos rios para 

grandes projetos hidroagrícolas do governo regional e grupos empresariais nas áreas de 

várzea desde a década de 70. A canalização de imensas quantidades de água do Rio 

Araguaia e do Rio Javaés e afluentes por grandes grupos empresariais para uso 

particular já alterou visivelmente o ciclo sazonal de inundações dos rios e diminuiu o 

estoque de recursos pesqueiros: a cada ano os rios enchem menos e estão mais secos, o 

que causa interferências incontornáveis na cadeia reprodutiva da fauna e flora da região.   

A ocupação desenfreada das áreas de várzea tem sido feita por estradas elevadas 

por meio de aterramentos, de modo a permitir o tráfego de veículos durante os períodos 

de inundação, na estação chuvosa. Mesmo com a instalação de tubulações que permitem 

a drenagem de uma pequena parte das águas, os aterros rodoviários, que funcionam 

como verdadeiros represamentos, impedem o livre fluxo das águas da enchente nas 

áreas de várzea, prejudicando sensivelmente o ciclo de reprodução da fauna, em 

especial peixes e quelônios, e flora da região.  

O Rio Javaés está secando a olhos vistos e a maior ilha fluvial do mundo, o 

centro do cosmos karajá e javaé, está deixando de ser uma ilha46.    

 

4.4. Os Avá-Canoeiro do Araguaia 

 

Esse povo de língua tupi-guarani ficou conhecido na literatura como o povo do 

Brasil Central que mais resistiu ao colonizador e nunca aceitou o contato pacífico, 

preferindo a morte à sujeição47. A partir da década de 1830, aproximadamente, após 

guerra intensa com os colonizadores, os Avá-Canoeiro se dividiram entre os que 

permaneceram nos planaltos dos formadores do Rio Tocantins e os que se deslocaram 

aos poucos para a distante planície da Ilha do Bananal, onde passaram a disputar o 

mesmo território com os Karajá e Javaé48. Os Avá-Canoeiro se tornaram inimigos dos 

Javaé, principalmente, e os dois grupos têm uma viva memória sobre as hostilidades e 

mortes recíprocas do passado. No Araguaia, os Avá-Canoeiro ficaram conhecidos 

também como “Cara Preta”. 

                                                 
46 https://deolhonosruralistas.com.br/2020/09/13/fazendeiros-ameacam-bacia-do-rio-formoso-em-

tocantins-com-plantacoes-de-soja/; https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/vida-

urbana/java%C3%A9-soterrado-bi%C3%B3logos-descem-283-km-de-caiaque-e-veem-secamento-que-

amea%C3%A7a-ilha-do-bananal-1.2082899; https://www.xapuri.info/meio-ambiente/a-ilha-do-bananal-

nao-existe-mais/ 
47 Chaim (1974), Karasch (1992), Pedroso (1994). 
48 Toral (1984/1985), Pedroso (1994), Rodrigues (2012, 2013, 2019). 

https://deolhonosruralistas.com.br/2020/09/13/fazendeiros-ameacam-bacia-do-rio-formoso-em-tocantins-com-plantacoes-de-soja/
https://deolhonosruralistas.com.br/2020/09/13/fazendeiros-ameacam-bacia-do-rio-formoso-em-tocantins-com-plantacoes-de-soja/
https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/vida-urbana/java%C3%A9-soterrado-bi%C3%B3logos-descem-283-km-de-caiaque-e-veem-secamento-que-amea%C3%A7a-ilha-do-bananal-1.2082899
https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/vida-urbana/java%C3%A9-soterrado-bi%C3%B3logos-descem-283-km-de-caiaque-e-veem-secamento-que-amea%C3%A7a-ilha-do-bananal-1.2082899
https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/vida-urbana/java%C3%A9-soterrado-bi%C3%B3logos-descem-283-km-de-caiaque-e-veem-secamento-que-amea%C3%A7a-ilha-do-bananal-1.2082899
https://www.xapuri.info/meio-ambiente/a-ilha-do-bananal-nao-existe-mais/
https://www.xapuri.info/meio-ambiente/a-ilha-do-bananal-nao-existe-mais/
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A perseguição incessante pela população regional transformou um povo 

estimado em 4.000 pessoas em meados do século 18 (Pedroso, 1994) em dois pequenos 

grupos de sobreviventes: as 11 pessoas do médio Araguaia que foram atacadas por uma 

Frente de Atração da FUNAI em 197349 e as 4 pessoas do alto Rio Tocantins que 

procuraram o contato com a população regional em 1983, bastante fragilizadas, depois 

de décadas de fuga (Teófilo da Silva, 2010). A necessidade de viver em fuga constante 

também foi uma imposição ao grupo do Araguaia, que teve centenas de pessoas 

assassinadas e aldeias inteiras destruídas por famosos caçadores de “Cara Preta” nas 

décadas de 40, 50 e 60, fato lembrado pelos Avá-Canoeiro e testemunhado pelos Javaé e 

pelos moradores regionais50. Nestas últimas décadas antes do contato, a agricultura foi 

abandonada e o principal critério de ocupação territorial reduziu-se à busca de um lugar 

seguro para sobreviver.  

Quatorze sobreviventes dos massacres, com vínculos próximos de parentesco, 

esconderam-se na Mata Azul em meados dos anos 60, onde escolheram o Capão de 

Areia, à salvo da inundação, como o último refúgio. O Capão de Areia era um local 

inóspito, evitado até por cavalos e bois, e morada do principal bando de porcos 

selvagens da região na estação cheia. O grupo não tinha mais para onde fugir e estava 

encurralado, evitando se expor nas savanas durante o dia. Três deles morreram antes do 

contato imposto: a esposa do líder Tutawa, chamada Taego, que teria falecido após uma 

“doença” súbita e cujo nome foi escolhido por Tutawa para batizar a terra indígena 

atualmente reivindicada; Baistura, irmão de Taego, que foi chifrado por uma vaca e 

definhou aos poucos com os órgãos expostos; e o jovem adolescente Agatik, filho da 

irmã de Tutawa, que foi baleado por um branco enquanto quebrava cocos na mata. 

Assim como aconteceu inúmeras vezes antes, os parentes do morto tiveram que fugir e 

abandonar o corpo, privando-o do enterro primário e secundário tradicional.   

A construção da Rodovia Belém-Brasília viabilizou a instalação das grandes 

fazendas na margem direita do Rio Javaés nos anos 60. A Mata Azul estava dentro da 

imensa Fazenda Canuanã, dos irmãos Pazzanese, rica família de São Paulo, que foi uma 

das grandes fazendas beneficiadas com recursos da SUDAM nos governos militares. 

Diversos imóveis foram adquiridos pelos Pazzanese a partir de 1961, que tinham uma 

área registrada de 100.000 ha, mas teriam se apropriado informalmente de extensões 

muito maiores do território compartilhado historicamente pelos Javaé e Avá-Canoeiro 

                                                 
49 Toral (1984/1985), Pedroso (1994), Rodrigues (2012, 2013, 2019). 
50 Pedroso (1994, 2006), Toral (1984/1985), Rocha (2002), Rodrigues (2012, 2013, 2019). 
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no interflúvio Rio Javaés / Rio Formoso do Araguaia, expulsando também posseiros, 

conforme a memória regional. Os proprietários da fazenda, situada em uma área de 

inundação periódica, construíram a primeira estrada aterrada entre a sede do imóvel e o 

povoado de Dorilândia. A sede luxuosa, com pista de avião, foi erguida no sítio da 

antiga aldeia Kanoanõ, dos Javaé, cujo cemitério e respectivas urnas funerárias foram 

destruídos com tratores, fato jamais esquecido pelos Javaé. No início dos anos 70, os 

Pazzanese iniciaram uma parceria econômica com o grupo BRADESCO, que decidiu 

instalar na fazenda a primeira unidade rural da Fundação BRADESCO, instituição 

educacional que atende até hoje estudantes de baixa renda.  

Os índios eram um grande incômodo para os fazendeiros há anos e vaqueiros da 

Fazenda Canuanã emboscaram os Avá-Canoeiro com tiroteios mais de uma vez, mas só 

em 1972, com a FUNAI militarizada, o órgão indigenista instalou uma Frente de 

Atração na região, comandada pelo sertanista Israel Praxedes Batista51. Como a técnica 

de atração por meio de brindes não deu resultado, Praxedes foi substituído no fim de 

1973 pelo sertanista Apoena Meireles, o jovem filho do sertanista Francisco Meireles, 

conhecido como o “pacificador” dos Xavante. Apoena tinha pouco conhecimento da 

região alagável, tendo manifestado seu desconforto em carta aos seus superiores 

militares, onde justificava a decisão abrupta de realizar, em um mês apenas, uma 

aproximação forçada, de supetão. Os quatro índios Xavante trazidos por Apoena 

localizaram os acampamentos do Capão de Areia e do Rio Caracol, este último o local 

exato onde o grupo estava e onde a equipe da FUNAI entrou atirando e soltou fogos de 

artifício depois da reação armada do grupo. A menina Typyire foi baleada, falecendo 

dias depois na mata, amparada pelo grupo que fugiu, mas o tiroteio foi omitido dos 

boletins oficiais da época, replicados pela grande imprensa, os quais preferiram destacar 

o fato de que o Xavante de nome Sidovi foi flechado no nariz pelos Avá-Canoeiro. O 

ataque aos Avá-Canoeiro se deu no mesmo ano em que as Forças Armadas reprimiram 

os missionários da Prelazia de São Félix do Araguaia, do outro lado da Ilha do Bananal.   

As seis pessoas capturadas e levadas para a sede da Fazenda Canuanã em 

situação de grande tensão, pois os Xavante manifestaram a intenção de se vingar do 

ataque a Sidovi, foram expostas à população regional durante alguns dias em um quintal 

cercado, ocasião em que os agentes da FUNAI foram confundidos pelos expectadores 

                                                 
51 Processos FUNAI n° 1166/73, 7/362/72, 7/322/72, FUNAI (1973, 1974), Meireles (1973), Meireles & 

Meireles (1973/1974), Toral (1984/1985), Newlands & Ramos (2007), Rodrigues (2012, 2013, 2019), 

Borela (2013). 
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com “domadores” de animais selvagens. As fotos angustiantes de Klaus Gunther (apud 

Borela 2013) nos primeiros dias de dezembro de 1973 revelam um pouco da situação de 

opressão a que os Avá foram submetidos enquanto eram observados por curiosos.  

As quatro pessoas que fugiram do ataque da Frente de Atração foram contatadas 

6 meses depois, em 1974, depois que Tutawa foi convencido a buscá-las em troca da 

promessa não cumprida de viver em paz com os seus na Mata Azul. Os relatórios de 

saúde da época descrevem os quatro em choque e em estado de saúde deplorável.  

Os dez sobreviventes foram acomodados em um acampamento no Rio Caracol, 

onde foram supervisionados pelo órgão indigenista e pelos Javaé, os quais receberam a 

missão de “amansar” os Avá-Canoeiro introduzindo novos hábitos, como o uso de sal e 

roupas, entre outros. Os guardas Javaé haviam sido treinados pela Guarda Rural 

Indígena, a GRIN, cuja violenta formação de indígenas se dava em um quartel da 

Polícia Miliar de Belo Horizonte nos governos militares52. Além disso, a FUNAI 

desconsiderou que os Javaé, que somavam quase 400 na época, e os Avá-Canoeiro 

tinham uma relação de inimizade histórica. Tanto o episódio da captura quanto o do 

acampamento, relacionados a abusos físicos e psicológicos diversos, compõem uma 

memória traumática do grupo, que foi acessada parcialmente em depoimentos à 

Comissão de Anistia (2011). A memória oficial, contudo, optou pelo ocultamento das 

violências cometidas.  

Em 1976, os Ãwa foram transferidos sumariamente para o Posto Indígena 

Canoanã, dos Javaé, na Ilha do Bananal, que também não foram consultados a respeito. 

Os Avá-Canoeiro foram incorporados pelos Javaé como derrotados e assimilados a uma 

tradicional categoria social de cativos de guerra, apesar de ter sido uma guerra contra os 

índios vencida pelo Estado brasileiro.  Pouco tempo depois, o grupo estava reduzido a 

apenas 5 pessoas, Tutawa, seus três filhos e uma irmã. Como resultado prático, os Avá-

Canoeiro perderam suas terras para poderosos grupos econômicos e passaram a viver 

em uma situação de grave marginalização socioeconômica. 

Atualmente, depois de casamentos interétnicos, o grupo do Araguaia soma 32 

pessoas e vive disperso em aldeias Javaé e Karajá, almejando retornar para a Terra 

Indígena Taego Ãwa, declarada em 2016 como de posse permanente dos Avá Canoeiro 

pelo Ministério da Justiça, mas ainda ocupada por terceiros.  

                                                 
52 Freitas (2011), Valente (2017). 
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Esse passado de genocídio e violências gerou uma Ação Civil Pública do MPF 

por danos morais e materiais contra a União em 2012 e outra em 2018, que levou a uma 

decisão da Justiça Federal determinando a demarcação de uma pequena parte de suas 

terras tradicionais, processo em andamento.  

 

4.5. A invasão de criadores de gado na Ilha do Bananal 

 

Os primeiros criadores de gado entraram na Ilha do Bananal na década de 30, em 

um tempo em que a via fluvial era o meio de acesso mais comum à região. A invasão da 

Ilha do Bananal foi agravada posteriormente com o adensamento da colonização 

viabilizado pelas grandes estradas. Devido às peculiaridades climáticas e ambientais do 

vale do Araguaia, as planícies de várzea periodicamente inundáveis são constituídas de 

vegetação natural propícia à pastagem. O próprio SPI introduziu a criação de gado na 

aldeia karajá de Santa Isabel no final dos anos 20 (Baldus, 1948). Com a instalação de 

fazendas dedicadas à agropecuária nas margens do Araguaia e Javaés ao longo dos anos, 

a ilha tornou-se o refúgio predileto para o gado das fazendas vizinhas durante a estação 

da seca. A partir da década de 60, houve uma intensificação da invasão de criadores de 

gado na Ilha do Bananal, chegando a tal ponto que, em 9.4.1969, a própria FUNAI, 

recém-criada, instituiu uma cobrança de taxa pelo uso “das pastagens, aguadas e trânsito 

de animais” através da Portaria nº 81. Fénelon Costa (1978:18) calcula que, nos anos 

70, havia na ilha “aproximadamente 100.000 cabeças de gado na estação das chuvas e 

200.000 durante a estiagem”.  

O ato da FUNAI contribuiu para legitimar indevidamente a invasão do Parque 

Nacional do Araguaia e do Parque Indígena do Araguaia, de modo que o número de 

invasões aumentou consideravelmente, atingindo seu auge nos anos 80. Na época, dois 

povoados estavam consolidados dentro da Ilha do Bananal, embora situados nas 

margens do Rio Javaés: Porto Piauí e Barreira do Pequi eram habitados por posseiros de 

baixa renda, em sua maioria dedicados à criação de gado, pesca e agricultura. Segundo 

dados da SUCAM, havia 11.000 moradores brancos na Ilha do Bananal em 1990 e, de 

acordo com a FUNAI (Lima Brito, 2007), 300.000 cabeças de gado utilizavam suas 

pastagens naturais em 1991.  

O arrendamento das pastagens foi um fenômeno histórico associado mais aos 

Javaé e ao território que ocupam do que aos Karajá. Na estação seca, o gado entra na 

Ilha do Bananal mais facilmente através de sua porção oriental, atravessando o Rio 
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Javaés, que é bem mais estreito e raso que o Araguaia. Em 1989, um grupo de índios 

Javaé denunciou a invasão de posseiros e o Ministério Público Federal propôs uma 

Ação Civil Pública, que resultou em uma determinação judicial para que a FUNAI 

retirasse os invasores, colocasse fim aos contratos de arrendamento irregulares e 

impedisse a entrada de estranhos ao Parque Indígena do Araguaia.  

Nos anos 90, a FUNAI realizou um levantamento fundiário e deu início à 

retirada dos arrendatários, em parceria com o INCRA, o que contribuiu para um 

agravamento da tensão entre os Javaé e os regionais. Com o fim das operações da 

FUNAI em 1997, a ilha como um todo sofreu um considerável esvaziamento 

populacional de não índios na sua porção mediana e setentrional, tendo inclusive havido 

uma recuperação visível da fauna e flora local. O momento-símbolo desse processo de 

recuperação territorial, descrito e analisado em maior profundidade por Bonilla (2000), 

ocorreu durante a retirada tensa, porém sem violência, dos moradores regionais do 

povoado Porto Piauí em 1995. Na ocasião, índios Javaé e Karajá construíram casas de 

palha nas ruas do vilarejo e deram prazo de alguns meses para a saída dos não índios. 

Apesar do esforço empreendido pela FUNAI, a decisão judicial em favor da 

desocupação da ilha gerou uma série de recursos legais por parte dos moradores não 

índios ainda nos anos 90, de modo que 211 moradores não índios continuaram vivendo 

na Terra Indígena Parque do Araguaia amparados legalmente, até que outra decisão 

contrária ao arrendamento levou a uma segunda operação oficial de retirada dos 

moradores não índios da Ilha do Bananal em 2008.   

O arrendamento das pastagens para criadores de gado, contudo, nunca foi 

totalmente interrompido. Quando a decisão judicial suspendeu os contratos de 

arrendamento ilegais da FUNAI no início dos anos 90, os Javaé de várias aldeias e os 

Karajá de Santa Isabel decidiram continuar cobrando pelo aluguel enquanto os 

invasores não fossem totalmente retirados do local.  

 Após a última operação oficial de retirada de criadores de gado da Ilha do 

Bananal, em 2008, a maioria dos caciques das aldeias karajá e javaé permitiu a entrada 

periódica de vaqueiros e gado na Ilha do Bananal a partir de 2009, após um Termo de 

Ajustamento de Conduta mediado pelo MPF-TO junto à FUNAI.    

Em 22.10.2019, a ADAPEC, Agência de Defesa Agropecuária do Governo do 

Tocantins noticiou que “o rebanho total vacinado na Ilha (do Bananal) foi de 116.796 

bovídeos, distribuídos em 344 retiros. Dos bovídeos, 20.730 animais, ou 17,75%, 
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pertencentes aos indígenas, em 61 retiros. Os animais dos produtores rurais somam 

96.066, em 283 retiros”. 

 

4.6. Os efeitos do arrendamento entre as comunidades indígenas Karajá e Javaé 

 

O arrendamento das pastagens tem sido feito em meio a controvérsias dentro das 

próprias comunidades javaé e karajá, em que vozes dissonantes alegam que apenas uma 

minoria e respectivos familiares mais próximos se beneficiam com a prática, em 

detrimento de uma maioria que não tem poder político para arrendar as terras sob 

controle de cada aldeia.  

Tradicionalmente, o território javaé e karajá é dividido em unidades territoriais 

denominadas hãwa, cujos limites são muito bem definidos e conhecidos por todos, as 

quais se referem tanto ao lugar específico de habitação, a aldeia propriamente dita, 

quanto ao território adjacente de uso específico de cada aldeia para pesca, agricultura, 

caça, coleta e, agora, arrendamento de pastagens (Rodrigues, 2008a, 2008b). As aldeias 

Javaé são autônomas em relação às outras, como entre os Jê e Bororo (Turner, 1979), 

cabendo aos habitantes de cada uma o direito de pesca, caça e coleta em um 

determinado território circundante (hãwa), o que inclui os lagos e rios específicos da 

região. Desde que os índios assumiram o controle sobre o arrendamento das pastagens, 

cada aldeia passou a incluir em seu território próprio as áreas que podem ser alugadas 

para os fazendeiros e seus retiros de gado.   

Em razão dos novos recursos econômicos, houve um incremento da disputa pela 

liderança política das aldeias e um acirramento dos conflitos em relação à distribuição e 

acesso aos mesmos. Além disso, como mostra Toral (1992), o líder da facção dominante 

tende a canalizar o máximo de benefícios para o seu grupo político, em detrimento de 

facções minoritárias, o que levou a uma intensificação dos conflitos nas maiores aldeias, 

fundadas no século 20 por iniciativa do órgão indigenista (como Santa Isabel, dos 

Karajá, ou Canoanã, dos Javaé) ou de missionários (Macaúba, dos Karajá) com os 

sobreviventes de aldeias menores.  

O arrendamento das pastagens não transformou os antigos agricultores e exímios 

pescadores javaé e karajá em pastores de rebanhos bovinos que distribuem os recursos 

auferidos com o trabalho coletivamente, beneficiando a todos, mas apenas alçou alguns 

indivíduos e poucas famílias à condição de arrendatários de terras que recebem uma 

elevada renda monetária, desproporcional em relação ao restante do grupo, para uso 
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próprio. Tem sido estimulada a criação de uma hierarquia interna no que diz respeito ao 

acesso aos recursos monetários e materiais que não existia antes, acompanhada do 

desvirtuamento do antigo princípio de distribuição generosa, igualitária e coletiva dos 

recursos obtidos pelo trabalho honrado. A construção da honra pessoal e familiar 

historicamente esteve associada a uma priorização do coletivo sobre o individual, da 

distribuição generosa sobre a acumulação pessoal (Rodrigues, 2008b), o que tem sido 

subvertido em parte pelo arrendamento e um novo modelo de relações econômicas. 

A expressão “projeto de bovinocultura” tem sido utilizada para descrever a 

relação atual das comunidades indígenas com o gado, mas não se trata de pastores 

indígenas criando bovinos, e sim criadores de gado não indígenas utilizando-se das 

pastagens de terras indígenas. Tem sido estimulada cada vez mais a desigualdade 

interna, a desagregação social por meio de conflitos exacerbados, a invasão permanente 

do território indígena por terceiros, o abandono da agricultura tradicional em função do 

recebimento de renda monetária ou da destruição das roças pelo gado, levando a uma 

perceptível queda da qualidade nutricional dos alimentos consumidos, entre outros 

prejuízos listados abaixo.    

Por fim, é imperioso lembrar que a experiência histórica mostra que o 

arrendamento de terras indígenas tem levado à perda de controle dos povos originários 

sobre seus territórios, de modo definitivo, na maioria dos casos. 

 Os conflitos internos já existentes estão sendo replicados na questão da 

Transbananal, pois algumas pessoas acreditam que poderão ser beneficiadas com a 

cobrança de pedágio, em geral os mesmos que já se beneficiam com o arrendamento e 

tem mais voz, enquanto muitos outros se opõem à construção da estrada, que traz a 

perspectiva de agravar as invasões e os danos a um território indígena já densamente 

invadido e fragilizado do ponto de vista social e ambiental.  

 

 

5. Os índios isolados da Ilha do Bananal  

 

 Na época do contato forçado dos Avá-Canoeiro do Araguaia, em 1973, havia 

mais de um grupo avá na grande região historicamente compartilhada com os Javaé, 

vivendo nas mesmas condições de fuga e isolamento compulsório descritas 

anteriormente. Em 1972, o sertanista Israel Praxedes, que foi o primeiro a coordenar a 
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Frente de Atração no Araguaia, por dois anos, informou em seus relatórios à FUNAI 

que os Avá-Canoeiro movimentavam-se por toda a vasta região entre os rios Formoso 

do Araguaia e Javaés, em uma área estimada em mais de 50.000 alqueires, com de mais 

de 300 km de comprimento, onde eram vistos à distância por sertanejos e vaqueiros53. 

Essa área era muito maior do que a que os Avá que foram capturados na Mata Azul 

estavam confinados nos anos anteriores ao contato forçado devido à perseguição 

incessante, conforme eles próprios se lembram. A equipe de Praxedes encontrou um 

acampamento abandonado com vestígios da presença de mais de 30 pessoas, embora 

apenas 11 tenham sido encontradas pela equipe de Apoena Meirelles pouco depois54.  

 Na década de 80, o antropólogo André Toral (1984, 1984/1985) mencionava a 

existência de grupos isolados na região da Mata do Mamão, na porção centro-norte da 

Ilha do Bananal, atual Terra Indígena Inãwébohona (em sobreposição com o Parque 

Nacional do Araguaia), sugerindo, no entanto, que a demarcação de uma terra para os 

Avá contatados fosse condicionada à atração prévia desses isolados.  A existência de 

pelo menos um grupo de Avá-canoeiro sem contato na região, cujos vestígios são 

encontrados com frequência, como pegadas, restos de alimentos e até moradias, é 

comentada há anos por vaqueiros, posseiros e pelos próprios Javaé, principalmente por 

aqueles que moram mais próximos da Mata do Mamão.  

Há informações também sobre a existência de pelo menos outro grupo mais ao 

sul, na Terra Indígena Parque do Araguaia, conforme relatos feitos pelos Javaé ao 

Grupo Técnico de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Javaé/Avá-Canoeiro 

em 2009 (Rodrigues, 2010). O antigo cacique da aldeia javaé Wakòtyna, Miguel Karajá, 

próxima à Mata do Mamão, já fez comunicados por escrito à FUNAI sobre a presença 

dos “Cara Preta” nas imediações da aldeia na estação seca.  

Equipes regionais do CIMI já realizaram expedições em busca de vestígios do 

grupo da Mata do Mamão nos últimos anos e têm obtido informações dos Kraho-Kanela 

sobre a movimentação desses índios para fora da Ilha do Bananal na estação seca. 

Os relatos dão conta que os dois possíveis grupos entram e saem da Ilha do 

Bananal na estação seca em lugares diversos. O Grupo Técnico da FUNAI que 

identificou as terras indígenas Javaé / Avá-Canoeiro (TO) e Taego Ãwa (TO) obteve 

dados sobre a localização precisa de um desses lugares de travessia para fora da Ilha do 

Bananal na região da aldeia São João. Os índios atravessariam periodicamente o Rio 

                                                 
53 Processos FUNAI n° 1166/73, 7/362/72, 7/322/72, Rodrigues (2012). 
54 Processo FUNAI n° 1166/73. 
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Javaés para se dirigir a um lago e uma mata fora da ilha, onde os Javaé tiveram a 

oportunidade de trocar alguns objetos com eles. Antes do contato forçado, essa era uma 

área de movimentação dos Avá-Canoeiro do Araguaia.  

 Em 2016, após o relato de uma equipe do IBAMA de que teria visto alguns 

índios na Mata do Mamão, a FUNAI de Brasília tentou iniciar uma investigação sobre o 

grupo, mas não obteve resultados concretos devido às dificuldades encontradas diante 

da falta de familiaridade da equipe com a região.  

Em 2017, um Javaé da aldeia Canoanã denunciou ao Ministério Público Federal 

por escrito que teria ouvido comentários de um vaqueiro sobre o assassinato de alguns 

desses Avá-Canoeiro da Mata do Mamão. Foi aberto um Inquérito Civil Público55, mas 

não foi possível levar a investigação à frente.  

Durante a pesquisa realizada entre 2009 e 2011 com os Avá-Canoeiro do 

Araguaia para a identificação das terras indígenas Javaé/Avá-Canoeiro e Taego Ãwa, o 

Grupo Técnico da FUNAI tomou conhecimento de que os Avá tinham profundo trauma 

da forma como o contato havia sido realizado na década de 70. Diante dos 

questionamentos a respeito do possível grupo “isolado”, os remanescentes do contato 

demostraram grande preocupação em evitar que fosse feito novo contato forçado.  

Mesmo com relatos de diversas fontes sobre a presença desse possível grupo de 

refugiados na Ilha do Bananal, a FUNAI não tomou nenhuma providência efetiva até 

agora, além da única expedição infrutífera de 2016.  

Desde a década de 80, a prioridade absoluta do órgão, por meio do Programa 

Avá-Canoeiro do Tocantins (PACTO, 1992, 2004), resultado de um convênio 

indenizatório milionário da FUNAI com a empresa FURNAS, foi a transferência do 

grupo do Araguaia para a Terra Indígena Avá-Canoeiro, Município de Minaçú (GO), 

onde vivem os Avá-Canoeiro do Rio Tocantins que foram contatados m 198356. O 

PACTO patrocinou sem sucesso não só a transferência, tentada contra a vontade dos 

dois grupos, como expedições de busca dos isolados da região do Rio Tocantins, sobre 

os quais também havia relatos, enquanto os isolados do Araguaia foram totalmente 

negligenciados pelo órgão indigenista. Essa insistência na transferência, registrada por 

outros pesquisadores, foi abrandada somente com a declaração de posse permanente 

pelo Ministério da Justiça da Terra Indígena Taego Ãwa (TO) em 2016, de interesse do 

grupo do Araguaia. As metas do PACTO levaram a uma invisibilização completa da 

                                                 
55 N. 1.36.002.000017/2018-76. 
56 Tosta (1997), Teófilo da Silva (2010). 
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situação de grande vulnerabilidade dos índios sem contato da Ilha do Bananal, 

ameaçados pela presença cada vez mais próxima de criadores de gado na sua zona de 

refúgio. 

É altamente provável que os atuais Avá-Canoeiro refugiados mantêm o mesmo 

padrão de fuga e sobrevivência em condições precárias e inóspitas vivenciadas por seus 

parentes contatados antes da captura em 1973. Durante séculos, o grupo se especializou 

em técnicas de fuga, isolamento, invisibilidade e monitoramento à distância dos 

colonizadores e outros povos indígenas, o que tem alcançado um caráter cada vez mais 

dramático na medida em que se faz cada vez maior a aproximação de estranhos 

(vaqueiros, pescadores) em seu diminuto território de refúgio.   

 

5.1. A presença de criadores de gado na Ilha do Bananal e os incêndios  

 

Conforme a informação tornada pública pelo próprio site da Procuradoria da 

República no Tocantins no dia 18.10.2019 e repercutida na imprensa regional, um grupo 

de 8 índios isolados em pânico, os quais seriam melhor descritos como “refugiados”, foi 

avistado de perto por uma equipe do PREV-fogo /IBAMA no dia 7.10.2019, durante um 

sobrevoo, em helicóptero do Exército, da equipe que estava atuando na contenção do 

grande incêndio que se alastrou na Ilha do Bananal. Os índios foram vistos em uma 

clareira da Mata do Mamão, que se situa em sua maior parte na região centro-norte da 

Ilha do Bananal, dentro da Terra Indígena Inãwebohona (em sobreposição com o Parque 

Nacional do Araguaia).  

O incêndio se deu no mesmo contexto político das queimadas que se 

propagaram em 2019 na Amazônia, no governo do Presidente Jair Bolsonaro, com 

índices muita acima da média histórica, e se relaciona indubitavelmente à ocupação 

intensa da Ilha do Bananal por criadores de gado. Em 2019, conforme já mencionado, 

foi registrada pela ADAPEC a vacinação de 116.796 bovinos na Ilha do Bananal, 

distribuídos em 344 “retiros”, que são habitações rústicas habitadas por posseiros ou 

vaqueiros e seus familiares. Tradicionalmente, como é de conhecimento notório na 

região, os retireiros e posseiros da Ilha do Bananal derrubam áreas de mata e ateiam 

fogo na derrubada para o plantio de milho, arroz e mandioca para a própria subsistência, 

além de pescarem nos lagos e rios da ilha.  

Segundo a ADAPEC, os retiros e o gado estão situados na Terra Indígena 

Parque do Araguaia e também na Terra Indígena Inãwébohona (sobreposição com o 
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Parque Nacional do Araguaia), justamente onde foram avistados os indígenas isolados. 

Em outras palavras, os criadores de gado estão espalhados em vastas áreas protegidas da 

Ilha do Bananal, com seus 2 milhões de hectares de superfície. 

No período entre janeiro e agosto de 2019, foi registrada a presença de 

impressionantes 1256 focos de queimadas apenas na Terra Indígena Parque do 

Araguaia, que abriga parte da Mata do Mamão e outras ilhas de mata menores que 

seriam possíveis refúgios dos isolados57. Segundo o levantamento feito, trata-se do 

maior número de focos de queimadas no período referido em terras indígenas do Brasil. 

Posteriormente foi divulgado que cerca de 80% da Mata do Mamão, que se situa em sua 

maior parte no Parque Nacional do Araguaia / Terra Indígena Inãwébohona, foi 

destruída pelo fogo, o que reduziu drasticamente os locais de refúgio do grupo em uma 

área de savanas inundáveis. Segundo informe da própria FUNAI, de setembro de 

201958, foram queimados 276.720 ha do Parque Nacional do Araguaia, que tem uma 

área total de 555.524 ha. Ou seja, cerca de metade de todo o parque, que se sobrepõe às 

terras indígenas Inãwébohona e Utaria Wyhyna, foi devastada pelo incêndio de grandes 

proporções e que levou muitos dias para ser contido.  

Desde esse evento, aumentaram os relatos de avistamento dos índios por pessoas 

da região, como vaqueiros, índios Javaé e outros. Em seu depoimento formal ao MPF, o 

agente do PREV-fogo declarou ter visto de perto um grupo de 5 ou 6 adultos e 2 

crianças dos “Cara Preta” no que restou da Mata do Mamão. Com base neste e em 

outros depoimentos e documentos, incluindo os dados sobre o grande incêndio e a 

omissão dos órgãos públicos quanto aos índios refugiados, em 29.11.19, o MPF-TO 

ajuizou uma Ação Civil Pública59 requerendo que fosse determinado à União, à FUNAI 

e ao ICMBio:  

 

 Estabelecimento de área de restrição de ingresso e trânsito de terceiros na região 

da Mata do Mamão; 

 

 Medidas para localização e qualificação dos registros da existência dos Avá-

Canoeiro na Mata do Mamão e identificação das principais ameaças ao grupo, 

em um prazo de 60 dias, a partir da intimação; 

 

 Ao fim de 60 dias, elaboração de Plano de Monitoramento, com previsão de 

diligências periódicas in loco; 

                                                 
57 https://cimi.org.br/2019/09/focos-incendio-terras-indigenas-aumentaram-88-2019/ 
58 Informe incluído na ACP de 29.10.2019, do MPF-TO, Procedimento administrativo n. 

1.16.000.000125/2018-51. 
59 Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000125/2018-51.  

https://cimi.org.br/2019/09/focos-incendio-terras-indigenas-aumentaram-88-2019/
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 Obrigação de constituir uma Frente de Proteção Etnoambiental para proteger as 

localidades em que identificados indícios da presença de indígenas isolados; 

 

 Aplicação de multas pessoais e à União em caso de descumprimento das 

medidas pleiteadas. 

 

Em consequência, poucos dias depois, o Juiz da 2° Vara Federal de Palmas 

determinou a criação de uma área de acesso restrito dentro da Ilha do Bananal, o prazo 

de 60 dias para que a FUNAI e o ICMBio apresentassem um plano a respeito e o prazo 

de um ano para apresentação de relatório sobre a atual situação do grupo e principais 

ameaças à sua integridade física e cultural. A Procuradoria Federal da FUNAI recorreu 

da decisão e em 2020 novo incêndio se alastrou na Mata do Mamão60.  

 

5.2. O alto risco de genocídio dos índios isolados 

 

A decisão judicial é fundamental para se resguardar a integridade física dos 

índios isolados, determinando a ação continuada e especializada do órgão indigenista na 

área, o que não aconteceu até agora, no entanto, mas terá efeito muito restrito diante da 

presença maciça de criadores de gado e seus rebanhos por toda a extensão da Ilha do 

Bananal e diante da efetivação de uma rodovia do porte da Transbananal. Afinal, os 

índios refugiados vivem em situação de extrema precariedade e vulnerabilidade, em 

número indeterminado, não se sabendo exatamente os limites do território de moradia 

do grupo, o que dependerá de pesquisas de equipe da FUNAI especializada. 

É alta a probabilidade de que os isolados estejam se refugiando em outras áreas 

da Ilha do Bananal, como seus parentes faziam antes do contato, e como consequência 

do incêndio que devastou 80% da Mata do Mamão e metade do Parque Nacional do 

Araguaia. Mesmo antes do incêndio, os relatos de diversas fontes já davam conta que 

possíveis outros grupos, expertos em técnicas antigas de ocultamento e invisibilidade, 

andam em outras áreas da grande ilha, povoada por inúmeras pequenas ilhas de mata. 

Como se sabe, a Ilha do Bananal não é uma área de floresta amazônica contínua, mas 

uma grande área savanas inundáveis durante vários meses por ano, constituída por 

pequenas áreas de cerrado e floresta (os capões de mato) à salvo da inundação. A Mata 

do Mamão era a maior área de mata contínua, agora drasticamente reduzida.  

                                                 
60 https://agroefogo.org.br/fogo-ameaca-povo-indigena-isolado-na-ilha-do-bananal/ 

https://agroefogo.org.br/fogo-ameaca-povo-indigena-isolado-na-ilha-do-bananal/
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Pode-se afirmar que também é alta a probabilidade que eles sejam mortos por 

estranhos, como na denúncia de 2017, referente a vaqueiros, por várias razões: a ameaça 

representada pelos interesses de grupos poderosos que desejam construir e pavimentar a 

Rodovia TO-500 (Transbananal) na Ilha do Bananal, integrada a rotas internacionais de 

escoação da produção agrícola do Centro Oeste; ou por contágio com vírus para os 

quais não têm imunidade em caso de possível aproximação de estranhos, uma vez que 

suas zonas de refúgio foram reduzidas em grande parte. Este risco aumentou 

exponencialmente com a pandemia do Corona Vírus.  

No período chuvoso, eles estão relativamente protegidos, pois diminui o número 

de criadores de gado na Ilha do Bananal e o próprio alagamento de vastas áreas impede 

o trânsito de carros e outros veículos na região. Mas na estação seca, entre maio e 

outubro, eles estão mais vulneráveis do que nunca com o retorno de milhares de cabeças 

de gado, vaqueiros e a ameaça de novos incêndios.  

Em suma, mantida a invasão da Ilha do Bananal por criadores de gado e 

pescadores, o que tende a se agravar com a pavimentação de uma rodovia elevada de 

uso permanente, é alto o risco de continuidade do genocídio histórico dos Avá-Canoeiro 

do Araguaia, que agora estão se reconstruindo enquanto um povo único depois de 

chegar à beira da extinção física na década de 70. Para que seja garantida a reprodução 

física e cultural de seus parentes isolados, mesmo em condições extremas, é 

fundamental assegurar a esse grupo o direito ao “isolamento voluntário” em um 

território livre de ameaças e estranhos, conforme a política oficial da FUNAI há 

décadas, fruto de longa experiência histórica. Não há nenhuma possibilidade concreta a 

médio prazo de uma vida digna para esse povo fora da Ilha do Bananal. Basta citar 

como exemplo o caso dos seus parentes contatados, que desde 1973 vivem na terra de 

outros em situação de grave marginalização.  O grupo necessita de um plano urgente e 

emergencial de proteção da área e de salvaguarda de sua integridade física e cultural, 

tendo em vista a situação de grande vulnerabilidade ambiental decorrente de queimadas 

e pecuária.  

A presença de criadores e do gado em larga escala traz grande prejuízo 

socioambiental a todos os povos indígenas da Ilha do Bananal e à própria população não 

indígena do médio Araguaia, pois interfere negativamente na qualidade dos recursos 

ambientais e nas condições do ecossistema que sustenta as atividades produtivas e 

culturais das comunidades da região.  
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6. O ecocídio: impactos ambientais da Transbananal ou TO-500 

 

6.1. O aterro e a conectividade das águas 

 

Além dos violentos impactos históricos, sociais, populacionais e territoriais 

efetuados pela construção de estradas de integração nacional no médio Araguaia, há 

uma série de impactos ambientais propriamente ditos, de elevada capacidade destrutiva, 

no caso da construção da Rodovia Transbananal.  

O Araguaia e seus afluentes inundam grandes extensões de terra durante meses 

seguidos na estação chuvosa, que vai de outubro a abril, aproximadamente, e é 

conhecida regionalmente como “inverno”, época em que o rio começa a encher 

gradualmente até atingir o ápice por volta de março ou abril. O “verão” se inicia em 

maio, aproximadamente, época em que a chuva cessa e o rio começa a esvaziar 

gradativamente, atingindo o ápice da seca por volta de setembro. Devido ao complexo 

sistema de inundações de vastas áreas, todos os cursos d’água da região descrita, como 

rios e lagos, permanecem interligados durante a estação cheia. Tanto dentro da Ilha do 

Bananal, com seus 2 milhões de hectares, como nas adjacências das margens dos rios 

Araguaia e Javaés, existem centenas de lagos cujo rico conjunto de peixes, em especial, 

depende do transbordamento das águas das calhas dos rios para a sua renovação e 

reprodução. Conforme o saber local, nos anos de enchente fraca, a quantidade de peixes 

sempre é menor. As aldeias dos Karajá e Javaé estão ainda e estavam instaladas 

historicamente nos poucos lugares a salvo das enchentes, que agora são ocupados e 

disputados por vilarejos, cidades e sedes de fazendas.  

Todas as estradas, pavimentadas ou não, que foram construídas na zona de 

várzeas e inundações periódicas do Rio Araguaia e afluentes (como o Rio Javaés, Rio 

das Mortes, Rio Formoso do Araguaia etc) pressupõem aterros de grande elevação para 

permitir que os veículos circulem acima do nível das águas das enchentes, que se 

espalham por dezenas de quilômetros para além das margens dos rios em alguns 

trechos. Em todos esses casos, os aterros represam parcialmente o livre fluxo das águas 

das enchentes que transbordam das calhas dos rios e são vitais para a renovação da flora 

e fauna aquática dos lagos adjacentes.  Mesmo sendo colocadas tubulações em pontos 

diversos das estradas para a passagem da água, há um impedimento do livre fluxo das 
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águas, que em alguns casos ficam estagnadas e provocam a morte da vegetação local, 

como no caso do aterro que atravessa a Mata Azul, na Terra Indígena Taego Ãwa (TO).  

 A Transbananal está sendo projetada enquanto uma estrada elevada e 

pavimentada, construída em cima de um grande aterro de 90 km de extensão. A estrada, 

planejada para atravessar a Ilha do Bananal, que permanece em sua quase totalidade 

submersa durante a estação cheia, está sendo divulgada como um projeto mais ousado, 

com um aterro bem mais elevado, para que haja trânsito de veículos pesados o ano 

inteiro e passagens de animais selvagens em alguns pontos por baixo da estrada. O 

grande aterro construído com esse fim causará um represamento muito maior do fluxo 

das águas na maior ilha fluvial do mundo, constituída por centenas de lagos e que 

depende justamente dessa livre circulação das águas e animais para manter a dinâmica 

sustentável de reprodução dos seres vivos locais.  

A construção da estrada tem extremo impacto negativo sobre o conjunto de 

peixes local (ictiofauna) pelo fato de suprimir várias áreas aquáticas, destinadas à 

reprodução e recrutamento do estoque pesqueiro no decorrer do trecho proposto. Como 

a estrada irá ser construída sobre um aterro, o impacto será intensificado pela ruptura da 

conectividade hidrológica lateral e longitudinal, pois a água será impedida de fluir ao 

longo da paisagem. A redução do estoque pesqueiro disponível afetará diretamente a 

segurança alimentar dos povos indígenas da região, como Karajá e Javaé, cuja dieta, 

tradicionalmente, é baseada primariamente nos recursos pesqueiros, e de povos 

tradicionais e ribeirinhos não indígenas do Araguaia.  

Outros impactos previsíveis são a contaminação dos corpos d’agua da Ilha do 

Bananal com cádmio, oriundo da frenagem dos pneus que irão circular na estrada, uma 

vez que o atrito do pneu com a estrada libera as partículas de cádmio. Estas partículas, 

no momento das chuvas, são carregadas para os corpos hídricos, contaminando toda a 

cadeia alimentar, por pertencerem a um metal pesado cumulativo, cuja meia-vida 

biológica é de 10 a 30 anos. Em humanos a exposição crônica tem sido associada a 

sintomas gastrointestinais, anemia, eosinofilia, rinite, descoloração dos dentes, 

microfraturas ósseas, enfisema pulmonar e lesão tubular renal. 

A estrada irá contribuir também para a redução da fauna terrestre, em 

consequência de atropelamentos ao longo do trecho, além da supressão da vegetação 

para construção da mesma, fenômeno que contribui para depauperar a base da cadeia 

alimentar, tendo como consequência a redução da densidade populacional da fauna de 

interesse alimentar (caça) para os indígenas. 
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No cenário futuro há uma tendência de ocorrer uma mudança drástica no uso e 

ocupação do solo em decorrência da construção da infraestrutura viária, com a migração 

de moradores não indígenas para arredores da ilha, trazendo mais conflitos pelo uso dos 

recursos naturais, doenças, drogas, prostituição.  

 

6.2. O adensamento das invasões: fogo e gado 

 

Por sua importância ecológica e cultural, a Ilha do Bananal é considerada um 

patrimônio não somente do povo brasileiro, mas de toda a humanidade.  

A área da Ilha do Bananal é um ecótono, assim chamado por ter, num mesmo 

local, características dos ecossistemas dos Campos Pantaneiros, do Cerrado e da 

Amazônia, constituindo-se numa zona de transição entre as áreas de cerrado do Planalto 

Central e a floresta amazônica.  

  Entretanto, nas últimas décadas, a fragmentação de habitats, o aumento da 

temperatura e a intensificação da seca têm alterado a frequência do fogo nessa região e 

provocado mudanças na estrutura da vegetação, na biodiversidade e no funcionamento 

dos ecossistemas (Da Silva Gomes, 2018). 

Queimadas frequentes implicam principalmente em reduções da biomassa 

vegetal, invasão de espécies exóticas e aumento das emissões de gases do efeito estufa. 

Por outro lado, a ausência do fogo também tem ameaçado a vegetação savânica, 

provocando o adensamento e a homogeneização das espécies arbóreas. Apesar dessas 

ameaças, ainda sabemos pouco sobre as relações entre o comportamento do fogo e seus 

determinantes, bem como os seus efeitos sobre o ecossistema (Da Silva Gomes, 2018) 

O bioma Cerrado é caracterizado por um mosaico de formações vegetais, 

definidas principalmente por um gradiente vegetal de cobertura arbórea, que vai desde 

formações mais abertas às formações mais fechadas (Ribeiro & Walter, 2008). As 

formações abertas são subtipos naturais de savana (Sarmiento, 1983). Essas são 

classificadas em “campestre”, caracterizada pelo predomínio de plantas herbáceas e 

gramíneas, e “savânica”, caracterizada pela presença árvores esparsas sobre estrato 

graminoso. As formações mais fechadas são denominas como “florestal”, caracterizada 

pelo predomínio de árvores com formação de dossel (Ribeiro & Walter, 2008). 

As diferenças encontradas entre formações abertas e florestais, com relação à 

maior velocidade do fogo, intensidade do fogo, calor liberado, consumo de combustível 

fino, fator de combustão e carbono liberado em formações abertas, podem ser 
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justificadas pelas diferenças na estrutura e no microclima dos diferentes tipos de 

vegetação observado. As formações abertas apresentam vegetação mais esparsa, maior 

velocidade do vento, maior temperatura do ar e menor umidade do ar o que em geral 

favorece a propagação do fogo (Hoffmann et alli, 2012). 

A maior velocidade do fogo, intensidade do fogo, calor liberado, consumo de 

combustível fino, fator de combustão e carbono liberado foram principalmente 

associados às formações abertas (campestres e savânicas), enquanto que esses valores 

foram significativamente inferiores em formações florestais (Da Silva Gomes, 2018). 

As queimadas descontroladas na Ilha do Bananal podem ser divididas em: i) 

queimadas para limpar áreas cobertas por floresta primária ou secundária para pecuária 

ou agricultura; queimadas criminosas ou acidentais de florestas em pé; e iii) queimadas 

de pastagens, como forma mais barata de manejo para criação de gado. 

Estudos em todo o mundo demonstram os efeitos da poluição atmosférica à 

saúde humana, evidenciando um aumento consistente de doenças respiratórias e 

cardiovasculares e da mortalidade geral e específica associadas à exposição a poluentes 

presentes na atmosfera, principalmente nos grupos mais susceptíveis, que incluem as 

crianças menores de 5 anos e indivíduos maiores de 65 anos de idade (Ignotti, Hacon, 

Silva et alli, 2007). 

Os incêndios afetam os ciclos de água, carbono e de nutrientes das florestas, 

esgotam as populações de animais selvagens e prejudicam a capacidade da floresta de 

funcionar como um grande quebra-fogo natural ao longo da paisagem (Nepstad et alli, 

1999). Comprometem e impactam negativamente os serviços prestados pelos 

ecossistemas de regulação, suporte e produção, imprescindíveis para a reprodução física 

e cultural dos povos indígenas do médio Araguaia. 

Na resolução do CONAMA (1986), Art. 1º, considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matérias ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: I. a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II. as atividades sociais e econômicas; III. a biota; IV. as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente; V. a qualidade dos recursos ambientais. 

Os impactos socioambientais causados pelo fogo indiscriminados na Ilha do 

Bananal afetam diretamente o modo de vida dos indígenas contatados e isolados, por 

meio da debilidade de sua condição de saúde, causada pelos poluentes que 

comprometem o sistema respiratório, depauperando sua saúde. 
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A degradação causada pelo fogo compromete a segurança alimentar dos 

indígenas, reduz os recursos alimentares vindos do extrativismo, a saber: o fogo queima 

a vegetação, que é a base da cadeia alimentar terrestre e aquática que sustenta toda a 

fauna utilizada como recurso proteico (caça/pesca) na alimentação tradicional indígena.  

A redução da abundância da flora (coleta), caça e da pesca (proteína) devido às 

queimadas causa impactos negativos nas atividades sociais e econômicas dos indígenas, 

que dão suporte à lógica cultural e ritualística, comprometendo sua performance de 

sobrevivência e modo de vida.  

A cinza das queimadas, quando chove, escoam para os leitos dos rios, 

condicionando a eutrofização, que é o processo de degradação das características de um 

corpo d’água pelo aumento do nível de nutrientes. Ocorre geralmente em lagos e lagoas, 

e resulta na superprodução de algas, na redução de oxigênio dissolvido e na redução ou 

mortalidade da biodiversidade aquática. 

Na paisagem da Ilha do Bananal, a criação de gado por não indígenas e o fogo 

são práticas de manejo entrelaçadas, que comprometem significativamente a qualidade 

dos recursos ambientais e as condições estéticas e sanitárias do ecossistema que dão 

suporte às atividades produtivas e culturais dos indígenas.  

Na criação de gado, o boi, que é herbívoro, consome a biomassa do capim 

durante a estiagem, competindo por recursos alimentares com a fauna nativa herbívora, 

condicionado a redução de biomassa em toda cadeia alimentar. Por exemplo: o boi 

come o capim que seria para o cervo comer, então a população de cervos, por falta de 

alimentos, se reduz, tendo como consequência a redução também da fauna carnívora de 

predadores, impactando de maneira negativa toda biodiversidade da ilha. 

Na época das chuvas, quando a ilha fica alagada, o capim serve de alimento para 

peixes herbívoros e onívoros. Cabe ressaltar que os peixes são a base da proteína 

alimentar dos indígenas, por serem mais abundantes na paisagem. Durante a cheia, parte 

do capim seco é decomposto pela água, liberando nutrientes para as algas, que são a 

base da alimentação dos peixes, ou seja, o capim consumido pelo gado na seca faz falta 

para a alimentação dos peixes no período das cheias. Desse modo, o gado bovino na ilha 

reduz o estoque pesqueiro disponível à captura pelos indígenas, principal fonte de 

proteínas dos Javaé e Karajá, e não indígenas do Rio Araguaia, tendo em vista que a 

Ilha do Bananal é atualmente o maior reservatório de peixes de uma vasta região. 

Neste mesmo período, os peixes estão em piracema (reprodução) e as algas que 

dependem dos nutrientes vindos do capim decomposto no início da cheia servem de 
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alimento para os alevinos (filhotes de peixes). Deste modo, quanto mais gado na ilha e 

queimadas, menor será o recrutamento reprodutivo dos peixes, dificultando a formação 

do estoque pesqueiro que manterá o pescado. O pescado é necessário e imprescindível 

para a subsistência física e cultural dos povos indígenas e ribeirinhos do Araguaia.  

 

7. Fundamentos jurídicos61 

 

 

Assim dispõe a Constituição Federal de 1988: 

  

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

  

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 

permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

  

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes. 

  

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 

com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 

assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

  

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre 

elas, imprescritíveis. 

  

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do 

Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 

população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 

Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 

  

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 

boa fé. 

  

                                                 
61 Assessoria jurídica do CIMI. 
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Conforme se observa, o arcabouço jurídico constitucional assegura garantias 

amplas e abrangentes e os seus dispositivos não podem ser analisados isoladamente. 

Sendo assim, nenhum empreendimento que põe em risco os dispositivos constitucionais 

concernentes aos direitos indígenas podem ser considerados viáveis, pois estas terras já 

tem uma destinação específica e são de usufruto exclusivo dos indígenas. 

O usufruto exclusivo, com a devida vênia, precisa ser analisado com extremo 

cuidado pelos órgãos do Estado brasileiro, pois a interpretação realizada tem o potencial 

de interferência em todos os demais dispositivos constitucionais dedicados aos povos 

indígenas, seja nas terras já demarcadas ou nas terras a serem demarcadas. Isso significa 

dizer que o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos é tema 

abrangente, envolve todos os povos indígenas existentes no Brasil, e do usufruto 

exclusivo dependem suas existências. 

Neste dispositivo constitucional, reside o coração dos direitos dos índios e não 

foi por acaso que o Constituinte originário definiu como de usufruto exclusivo as 

riquezas do solo, dos rios e dos lagos como direitos eminentemente dos índios, sobre as 

terras tradicionalmente ocupadas. O direito ao usufruto exclusivo, expresso na 

Constituição, é o que garante a continuidade do modo de vida diferente, comunal, dos 

costumes, das tradições, das línguas, em outras palavras, da existência dos povos 

indígenas enquanto povos diferenciados. Caso contrário, o desrespeito ao usufruto 

exclusivo dos povos indígenas pode resultar no etnocídio, que consiste na eliminação 

gradativa das culturas e no consequente genocídio. 

A verdade é que as terras indígenas já têm destinação específica dada pelo 

Constituinte originário e não estão disponíveis para uma forma de desenvolvimento 

defendida pelo universo da sociedade envolvente, como, por exemplo, na abertura 

indiscriminada de estradas para os interesses econômicos. Isso significa que a abertura 

de estradas para o desenvolvimento da sociedade envolvente deve respeitar as terras 

indígenas que já contam com destinação específica, devendo seguir traçados diversos, 

que contornem as terras reservadas, evitando impactos negativos sobre as populações 

especialmente protegidas. 

Na prática, todo ato ou contrato dos poderes públicos ou de particulares, que 

versam sobre a flexibilização do usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos existentes nas terras indígenas nascem nulos. E o desenvolvimento econômico nas 

terras indígenas deve respeitar os usos, costumes e tradições dos povos indígenas, para 
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se evitar a eliminação gradativa desses povos que dependem de um território para sua 

sobrevivência física e cultural. 

 A Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes da 

Organização Internação do Trabalho – OIT, ratificada pelo Congresso Nacional, através 

do Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002, publicado no Diário Oficial da 

União em 21 de junho de 2002, adotou diversas proposições de caráter obrigatório para 

os países signatários e tem como objetivo orientar as ações dos governos em matéria 

indígena. 

Por oportuno, cumpre anotar que a Convenção 169 da OIT passou a vigorar no 

Brasil no mesmo plano “de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam 

as leis ordinárias”, nos termos de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 

por ocasião do julgamento da ADI 1480, “havendo, em consequência, entre estas e os 

atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa”. 

Pois bem, de acordo ainda com a Convenção, deve ser adotado o conceito 

de povos indígenas ao âmbito do direito interno (e não aborígenes ou silvícolas) e o 

princípio da auto identificação como critério de determinação da condição de índio 

(art. 1º); deverão ser adotas medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar 

as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 

interessados (art. 4º); deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas 

sociais, culturais, religiosas e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á 

levar na devida consideração a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados, 

tanto coletiva, como individualmente (art. 5º, a); deverá ser respeitada a integridade dos 

valores, práticas e instituições desses povos (art. 5º, b); os governos deverão consultar 

os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, 

através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas 

legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente (art. 6º, a); 

estabelecer os meios para através dos quais os povos interessados possam participar 

livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos 

os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos 

e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam 

concernentes (art. 6, b); estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das 

instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos 

necessários para esse fim (art. 6, c); as consultas realizada na aplicação  desta 

Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, 
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com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das 

medidas propostas (art. 6º, 2); ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados 

deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 

consuetudinário (art. 8º, 1); e, os povos interessados deverão ter proteção contra a 

violação de seus direitos, e poder iniciar procedimentos legais, seja pessoalmente, seja 

mediante os seus organismos representativos, para assegurar o respeito efetivo desses 

direitos; deverão ser adotadas medidas para garantir que os membros desses povos 

possam compreender e se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando 

para eles, se for necessário, intérpretes ou outros meios eficazes (Artigo 12). 

Conforme se observa, a Convenção 169 da OIT, absorvida pelo nosso 

ordenamento jurídico, serve para orientar as relações entre povos indígenas e os órgãos 

dos Estados nacionais, para que se evite a eliminação gradativa dos primeiros. 

Portanto, as propostas de abertura das rodovias nos territórios indígenas são 

inconstitucionais. E nesse sentido a construção da TO 500 ou Transbananal é um 

projeto inconstitucional, com fundamentos na Carta Magna. E se caso for, tem que ser 

penalizada a União, por estar infringindo o seu mandato constitucional como reza o 

caput do Art. 231: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens”.  

 

8. Solicitação de providências 

 

Tendo em vista o informe histórico, social, ambiental e jurídico apresentado, 

com informações atualizadas, e o fato de que a pavimentação da Rodovia Transbananal 

e a revitalização do aterro da antiga Transaraguaia, previstas para 2021, impactarão 

diretamente 3 terras indígenas e uma Unidade de Conservação dentro da Ilha do 

Bananal, e 10 terras indígenas e duas unidades de conservação fora da Ilha do Bananal, 

e considerando: 

 

1. O processo histórico de violência e genocídio contra a população indígena do 

médio curso do Rio Araguaia, impulsionado definitivamente pela construção e 

pavimentação de rodovias de integração nacional em seus territórios de 

ocupação tradicional;  
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2. A perda territorial acentuada e a degradação devastadora dos territórios 

indígenas da região e seus recursos naturais, promovidas pelos processos de 

colonização e expansão da fronteira agropecuária por meio da implantação de 

rodovias pavimentadas ou não e aterramentos; 

 

3. O fato de que a Transbananal será uma estrada elevada dentro da Terra Indígena 

Parque do Araguaia, construída em cima de um aterro de 90 km de extensão, que 

provocará o represamento do livre fluxo das águas na maior ilha fluvial do 

mundo, que depende justamente desse fluxo para manter a dinâmica sustentável 

de reprodução dos seres vivos locais;  

 

4. O fato de que o ciclo de inundações periódicas da Ilha do Bananal já está 

seriamente comprometido pela captação descontrolada de água fluvial pelos 

projetos de irrigação de várzea em suas imediações;   

 

5. O fato de que a Transbananal provocará a provável contaminação dos corpos 

d’água da região com cádmio, metal pesado, desmatamento, diminuição das 

áreas aquáticas e dos estoques de peixe e caça;  

 

6. O fato de que a Ilha do Bananal foi incluída pelo Brasil na Lista de Zonas 

Úmidas de Importância Internacional, que integra a Convenção Relativa às 

Áreas Úmidas de Importância Internacional, conhecida como “Convenção de 

Ramsar”; 

 

7. O fato de que a Ilha do Bananal foi considerada pela UNESCO como Reserva da 

Biosfera; 

 

8. A importância fundamental dos serviços ambientais prestados pela Ilha do 

Bananal, territórios indígenas e unidades de conservação do médio Araguaia, 

como parte da Amazônia Legal, para a reprodução da fauna e flora regional, 

para a regulação do regime de chuvas do Brasil e para a redução do aquecimento 

do planeta; 

 

9. O fato de que a Ilha do Bananal e seus povos indígenas já estão em situação de 

grande vulnerabilidade ambiental e social em função do arrendamento das 

pastagens dentro da ilha, da existência de grandes queimadas anuais e dos 

grandes projetos de captação de águas fluviais e irrigação nas suas imediações, 

de modo que uma estrada com previsão de um fluxo intenso de variados tipos de 

veículos diariamente eleva enormemente o risco de invasão por terceiros e 

degradação da Ilha do Bananal (extração de recursos naturais, pesca e caça 

ilegal, descarte de resíduos etc); 

 

10. O alto risco, em função da estrada, concebida como interligação de rotas 

internacionais, da expansão de núcleos urbanos e ocupação predatória por 

grandes empreendimentos nas áreas adjacentes à Ilha do Bananal, que já estão 

seriamente impactadas por desmatamento e diminuição crescente dos recursos 

hídricos; 
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11. O fato de que a maior parte as comunidades indígenas do médio Araguaia e de 

povos tradicionais não terem sido consultados a respeito da Transbananal; 

 

12. O fato de que a Transbananal impactará seriamente também a Terra Indígena 

Marãiwatsédé, mesmo que passe por fora da terra, dos Xavante setentrionais, 

que aguardam uma indenização da União e particulares pelo genocídio sofrido, 

em ação judicial movida pelo próprio MPF; 

 

13. A existência de rotas alternativas para o escoamento da produção do 

agronegócio por fora da Terra Indígena Marãiwatsédé e da Terra Indígena 

Parque do Araguaia (Ilha do Bananal); 

 

14. A existência de índios isolados na Ilha do Bananal em situação de extrema 

vulnerabilidade, em número indeterminado, não se sabendo exatamente os 

limites do território de moradia do grupo, o que dependerá de pesquisas de 

equipe da FUNAI especializada; 

 

15.  O fato de que a Mata do Mamão, local de avistamento e refúgio dos índios 

isolados, dentro da Ilha do Bananal, está a menos de 80 km da possível rota da 

Transbananal; 

 

16.  O fato de que a rota de revitalização da antiga Transaraguaia, prevista para 

beneficiar empresários regionais, está dentro da Terra Indígena Inãwébohona, 

em sobreposição com o Parque Nacional do Araguaia; 

 

17. O fato de que a rota da antiga Transaraguaia está a poucas dezenas de 

quilômetros do que restou da Mata do Mamão; 

 

18. O fato de que os índios isolados da Ilha do Bananal podem estar se refugiando 

em outras áreas da Ilha do Bananal, como seus parentes faziam antes do contato, 

e como consequência do incêndio que devastou 80% da Mata do Mamão; 

 

19. O alto risco de mais um genocídio de um povo indígena, os parentes isolados 

dos Avá-Canoeiro do Araguaia, diante do fato de que não têm imunidade física 

para um simples vírus de gripe, como atesta a experiência indigenista, tendo sido 

fortemente agravado o risco de contaminação pela pandemia do Corona Vírus;  

 

20. O fato de que um processo que implica em impactos brutais ao meio ambiente e 

às respectivas populações tem sido mascarado por um discurso ultrapassado e 

enganoso que promete o “desenvolvimento”, o “progresso” e a “integração” 

nacional, mas que beneficia poucos e prejudica muitos; 

 

21. O fato de que a FUNAI está fragilizada no presente momento político e 

histórico, conforme a denúncia de um “crime de genocídio em curso”, feita em 

4.10.2019 por sertanistas, indigenistas e ex-coordenadores da Coordenação 

Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) (anexa); 
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22. O fato de que há uma decisão judicial de 2021 determinando o fechamento da 

Rodovia BR 158 dentro da Terra Indígena Marãiwatsédé e impedindo o seu 

asfaltamento no respectivo trecho;  

 

23. O fato de que é inconstitucional a proposta de rodovias nos territórios indígenas; 

 

Solicitamos ao Ministério Público Federal do Estado de Tocantins e à 6ª. Câmara do 

MPF uma atuação urgente para: 

 

 Impedir a construção e pavimentação da BR-242 ou TO-500 (Transbananal) na 

Terra Indígena Parque do Araguaia; 

 

 Impedir a “revitalização” da antiga Transaraguaia na Terra Indígena 

Inãwébohona / Parque Nacional do Araguaia;     

 

 Exigir um novo traçado dessas duas estradas por fora da Ilha do Bananal; 

 

 Reforçar a solicitação feita pelo MPF de Palmas (TO), determinando à FUNAI 

que seja criada com urgência uma equipe permanente para vigilância e 

monitoramento da área de avistamento dos índios isolados da Ilha do Bananal, 

impedido o acesso de estranhos, além da averiguação da extensão da ocupação 

dos mesmos, o que poderá resultar na criação de uma Frente de Proteção 

Etnoambiental permanente no futuro, de acordo com as diretrizes seguidas pela 

CGIIRC historicamente; e assim garantir a integridade física dos Avá-Canoeiro, 

evitando-se a continuidade do genocídio histórico, e o direito ao “isolamento 

voluntário”. 
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