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®  INSTITUTO DE PESQUISAS ANTROPOLÓGICAS DO RIO DE JANEIRO

O IPAR] é uma instituição sem fins lucrativos que tem por objetivo 

pesquisar e produzir conhecimento sobre a cultura e a sociedade 

brasileiras através de sua história, sua diversidade étnica e seu potencial 

cultural.
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®  Apresentação
O

<!5
0  O presente documento é a Síntese da Peça Antropológica que

0  Furnas Centrais Elétricas S.A. apresenta ao Congresso'Nacional para consubstanciar o

çpy pedido de autorização para aproveitamento de potenciais energéticos do alto rio

Tocantins, a serem operados pelo AHE Serra da Mesa, já em construção, em virtude de 

ch essa usina se localizar em, e provocar impactos globais sobre, parte da área que

compõe a Terra Indígena dos índios Avá-Canoeiro, situada nos municípios de Minaçu 

e Colinas do Sul, estado de Goiás. A motivação básica desse pedido se prende à 

©  exigência constitucional estabelecida no Artigo 231, parágrafo 3o, que reza:

^ “O aproveitamento dos recursos hídricos•, incluídos os potenciais energéticos
0  a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
a  efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades

afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na 
forma da lei. ”

â̂
 A Peça Antropológica se baseia em pesquisa 'histórica,

0  etnohistórica, antropológica e sociológica, cuja exposição é ordenada sem citações e

0 , referências acadêmicas. O texto que a compõe, de 97 páginas, com quatro mapas e

três quadros, procura delinear as motivações e os termos de compromisso de Furnas 

ÇF), Centrais Elétricas S.A. para com os índios Avá-Canoeiro. Argumenta a partir de uma

0  visão de desenvolvimento econômico sustentável para a região, descreve as

O  características gerais e singulares dos Avá-Canoeiro, analisa o quadro atual da relação

r* entre esses índios e o AHE Serra da Mesa, e demonstra a história da presença desse

&  povo indígena na região que será afetada pela referida hidrelétrica.

0  Os pontos da Peça Antropológica a serem ser realçados são:

0  -  Furnas Centrais Elétricas S.A. toma a iniciativa pioneira de apresentar ao Congresso

Nacional o pedido de autorização para construção de uma usina hidrelétrica e 

0  instalação do AHE Serra da Mesa, reconhecendo de antemão a presença histórica dos

^  Avá-Canoeiro no território que serve de base àquele empreendimento. Compromete-

^  se a envidar todos os esforços em prol da sobrevivência e da reconstituição étnica do

- povo Avá-Canoeiro. Sua ação para-indigenista busca se pautar pelo respeito aos índios
a

e pelo entendimento e colaboração com o órgão federal encarregado pela assistência
m
_ aos índios, a Fundação Nacional do índio - Funai.
0
©  - Os Avá-Canoeiro são considerados um povo indígena autônomo, de base cultural

(fV Tupi, que nunca se deixou dominar, nem ser ‘pacificado’, nem restringido. Resistiu às

è
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investidas arm adas do passado pela luta guerreira, depois pela estratégia de eludir as 

frentes pioneiras de expansão da sociedade brasileira que iam invadindo o seu  

território.

@ a

é
- Desde sempre eles vêm sendo atacados, massacrados, perseguidos e mortos e hoje

0  estão em perigo de serem extintos.

- Atualmente dois grupos Avá-Canoeiro vivem sob a tutela da Funai. Um foi contatado 

em 1973 numa região conhecida como Mata Azul, em águas do rio Araguaia. Não 

demarcaram suas terras; ao contrário, foram transferidos para a ilha do Bananal. 

Eram nove pessoas: quatro morreram nos primeiros meses após o contato e um rapaz 

morreu, em 1993, vítima de envenenamento por manipulação inadequada de

0  agrotóxico ao trabalhar numa fazenda vizinha. Hoje, somam dez membros, ao

çty contarmos as crianças nascidas de casamentos mistos com índios Javaé e Tuxá. O

0  outro grupo se apresentou ao contato em 1983. Eram quatro pessoas, acrescidas hoje

<f*i de duas crianças que nasceram após o contato. Vivem ao lado de um posto indígena,

0  na beira do rio Tocantins, a poucos quilômetros da usina em construção.

00  - Há ainda, presumivelmente, quatro outros grupos que vivem autonomamente,

^  morando em terras que, por definição constitucional, devem ser consideradas como

^  parte do território histórico dos Avá-Canoeiro, Um desses grupos foi visto no

0  município de Unaí, MG, a menos de 200 quilômetros do Distrito Federal. A partir de

0  ' 1973, a Funai reconheceu e vem buscando demarcar oficialmente um segmento desse

0  território como a Terra Indígena Avá-Canoeiro. É preciso que se conclua

0  urgentemente a demarcação para que essas terras fiquem garantidas ãdperpetuum

0  aos Avá-Canoeiro.

0
0  tanto para ampliar a oferta de energia hidrelétrica para o país como para incentivar

0  oportunidades de desenvolvimento econômico regional. Tal desenvolvimento pretende

^  • ser estável, permanente, não depredador, e proporcionador de melhores condições de

çpy vida para todos os habitantes da região. Ao deparar-se com a presença dos Avá-

Canoeiro, Furnas Centrais Elétricas S.A. optou por implantar uma estratégia de 

0  desenvolvimento sustentável que venha a proporcionar a estabilidade da usina

hidrelétrica propriamente dita, mitigando os impactos ambientais, junto com a defesa 

0  do povo Avá-Canoeiro e a preservação das terras que envolvem o lago artificial

0  formado, parte das quais são terras indígenas. Isso envolve uma atitude de respeito

O  mútuo e um compromisso de parceria.

- O AHE Serra da Mesa é uma expressão marcante do planejamento nacional de 

expansão de empreendimentos hidrelétricos no Centro-Oeste do Brasil. Destina-se



- Sendo o compromisso básico de Furnas Centrais Elétricas S.A., ao instalar o AHE Serra 

da Mesa utilizando parte da Terra Indígena Avá-Canoeiro, com a sobrevivência desse 

povo, e não só do grupo que hoje vive na terra reservada, ela se propõe orientar seus 

esforços e recursos nesse sentido. Essa determinação constitui a razão fundamental 

que, neste momento, pode justificar a utilização dos recursos hídricos daquela área 

mediante a autorização do Congresso Nacional e do Estado brasileiro através da Funai. 

A concordância dos índios, obrigação inerente aos termos da Constituição, deverá ser 

conseguida no momento em que o povo Avá-Canoeiro, unificado e íntegro, tenha um 

conhecimento objetivo, claro e abrangente dos principais efeitos do empreendimento 

em questão.

-  Esse compromisso deve durar por todo o período de operacionalidade do AHE Serra 

da Mesa, independente de quem seja ou venha a ser a gestora da hidrelétrica.

- Os termos desse compromisso devem ser pautados por critérios antropológicos e 

conduzidos numa relação de competência, boa fé e eqüanimidade.

Assim, como o AHE Serra da Mesa, é importante ressaltar que 

qualquer outro empreendimento hidrelétrico previsto para o rio Tocantins que venha 

a afetar a Terra Indígena Avá-Canoeiro, tal como o AHE Cana Brava, deverá se inserir 

dentro do contexto de obrigações e compromissos assumidos por Furnas Centrais 

Elétricas S.A. como o povo Avá, descritos na Peça Antropológica, além de extensões a 

estes mesmos compromissos que vierem a ser definidas em função da natureza dos 

novos impactos. Igualmente importante é pautar as novas e possíveis ações por 

critérios que estejam sempre em harmonia e compatibilidade com as estratégias e 

procedimentos já adotados para o AHE Serra da Mesa.

Nos sete capítulos que compõem a Peça Antropológica esses 

pontos são apresentados e argumentados dentro do contexto dos motivos econômicos e 

desenvolvimentistas da implantação do AHE Serra da Mesa e da amplitude das relações 

do povo Avá-Canoeiro com a sociedade, a economia e o Estado brasileiros. O 

entendimento sobre a finalidade da Peça Antropológica é de que, firmados os 

compromissos expressos, torna-se moralmente legítimo, perante os Avá-Canoeiro e 

perante a nação brasileira, a construção, conclusão, operação e implantação do AHE 

Serra da Mesa.

A seguir, são apresentadas as sínteses de cada um dos capítulos 

que compõem a Peça Antropológica.
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@ Dos M o t i v o s  p a r a  e s ta  P e ç a  A n t r o p o ló g ic a

Ò
O  Este capítulo revela o pioneirismo de Furnas Centrais Elétricas

v S.A. ao apresentar a Peça Antropológica para servir de argumentação fundamental

para o pedido de autorização que faz ao Congresso Nacional para implantação e 

funcionamento do AHE Serra da Mesa. O principal motivo para este ato se prende à 

* injunção constitucional, através do artigo 231, parágrafo 3o, mas seu propósito se

^  estende para compromissos permanentes com os Avá-Canoeiro.

0  Nos últimos vinte anos, Furnas tem se afigurado como um

instrumento de incentivo econômico na região Centro-Oeste. A implantação do AHE 

O  Serra da Mesa constitui um marco não só enquanto projeto hidrelétrico, mas como

©  forma possível de avanço social, pelo respeito e responsabilidade que ele confere em

v~- relação aos Avá-Canoeiro. Nesse sentido, foram formalizados convênios com a Funai e

uma série de providências vêm sendo adotadas no intuito de ampliar a visão de 

^  assistência indigenista, com base na legislação em vigor.

0  Os Avá-Canoeiro são apresentados em sua condição de povo

O  autônomo vivendo disperso em pequenos grupos, isolados uns dos outros, habitando

O  um território que precisa ser garantido para sua sobrevivência. Desses grupos, dois

O  vêm sendo assistidos diretamente pela Funai e quatro outros presumíveis vivem

0  autonomamente.

O
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Síntese d o  C apítulo  3

D o  Ser A v á -C a n o e ir o : C ultura  e H istó ria

Trata este capítulo de caracterizar quem são os Avá-Canoeiro, 

demonstrar a sua presença na história de Goiás e sua resistência como povo indígena 

autônomo. A cultura Avá-Canoeiro é hipoteticamente reconstituída pelos poucos 

dados obtidos dos dois grupos que mantêm contato com a sociedade brasileira, bem 

como por comparação etnológica com povos indígenas assemelhados.

Os Avá constituem um povo com tradição Tupi, por sua religião, 

modo de produção e sociedade, bem como por sua língua. Habitam o cerrado goiano, 

mais especificamente as águas do rio Tocantins. Seu cognome canoeiro advém de sua 

destreza em manejar suas ubás nas correntezas daquele rio. Sua história é analisada 

pelá filtragem dos dados fornecidos por cronistas, bandeirantes, militares, religiosos e 

fazendeiros, quase todos vendo os índios pela ótica do colonizador e esbulhador de 

terras. História trágica, na perda de população e de território.

Os Avá-Canoeiro estão hoje em perigo de extinção. Doi s grupos 

foram contatados e vivem sob a tutela da Funai. Quatro vivem autonomamente, 

evitando contato com a sociedade regional. Sofreram perseguições desde o século XVIII 

e ainda na década de 70 foram vítimas de massacres perpetrados por fazendeiros 

regionais. Fica demonstrada a legitimidade dos Avá-Canoeiro ás terras em que vivem e 

à área reservada pela Funai.



ITÓRIO AVÁ-CANOEIRO - SÉCULOS XIX E XX

Território Canoeiro 
em 1812, de acordo com 
Silva e Souza 
C, Nimuendaju, 1940.

□  Territorio Canoeiro
em 1844, de acordo com 
Castelnau
C. Nimuendaju. 1940

[ | Território Canoeiro
em 1924 
P Rivet, 1924

Terra Indigena 
Avá-Canoeiro 
FUNAI, 1995

A localização de outros grupos 
indígenas na região foi baseada 
no "Map o f  H istonc Locations 
o f  the Savante-Se rente m East 
Central Brazil", de C. Nimuendaiu, 
de 1940.

Escala 1:5.000.000

Obs Plotagens de algumas 
localidades e a definição dos 
tem tònos tradicionais e da 
TI Avá-Canoeiro são 
aproximadas.
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Síntese d o  C apítulo  4

D as Ra zõ es  d o s  A v á : P o pu la çã o  e T erritório

A população original dos Avá-Canoeiro foi calculada, com base 

no tamanho médio das aldeias descritas em meados do século XVIII, em cerca de 2.250 

pessoas. Com os constantes ataques de bandeiras e cabos de guerra, foram caindo em 

número de aldeias e em densidade. Por volta de meados do século passado somavam 

1.050 indivíduos; no início deste século já eram menos de 500 pessoas; em 1950, 

teriam 200 membros e no início dos anos 70 contavam talvez 100. Hoje seu número 

está estimado na casa dos 35 a 40 índios. O grupo que vive na ilha do Bananal consta 

de dez pessoas, incluindo seis mestiços com índios Javaé e Tuxá. O grupo do rio 

Tocantins se compõe de seis membros, dois dos quais nasceram após o contato. 

Calcula-se que haja quatro grupos autônomos cuja população total gira em torno de 

20 e 25 pessoas.

Os Avá habitavam as terras banhadas pelo médio e alto rio 

Tocantins, inclusive seus principais afluentes. Era um território imenso que raramente 

outros povos indígenas ousavam invadi-lo. Ao contrário, alguns grupos Avá teriam se 

expandido para as águas do rio Araguaia, guerreando índios Xavante e Karajá. Porém, 

com seu decréscimo populacional, foram se espalhando e perdendo terreno. Mesmo 

assim, os quatro grupos que vivem autonomamente se localizam em diversos pontos 

ao norte e sul das terras que hoje estão para serem demarcadas como a Terra Indígena 

Avá-Canoeiro. São 38.000 hectares beirando o alto rio Tocantins, terra tradicional e 

amplamente documentada na literatura histórica, dos quais 3.163 serão 

comprometidos pelo enchimento do reservatório do AHE Serra da Mesa.



Síntese d o  Capítulo  5:

D a  A ç ã o  d o  E s ta d o :  O  SPI e a  F u n a i

A história dos Avá-Canoeiro se confunde com a história da 

intervenção de agentes do Estado (luso-)brasileiro desde o século XVII. As bandeiras e 

entradas que os atacavam vinham com ordem oficial de destruir suas aldeias e 

população, nunca de protegê-los ou trazê-los ao convívio. Aliás, as poucas tentativas 

de catequizá-los resultaram em nada.

A partir deste século a ação do Estado surge na década de 20, 

com o conhecimento de sua existência por parte do Serviço de Proteção aos índios 

(Spi) , motivado pelas denúncias de massacres que estavam sofrendo. No fim da década 

de 40 o Sfi faz um esforço para contatar alguns grupos Avá, sem lograr êxito. Com a 

Funai, a partir de 1971, novas equipes são enviadas, mas sempre sem sucesso, até que 

ura grupo de Avá que vivia nas águas do rio Araguaia é contatado em dezembro de 

1973. Infelizmente, porém, esse pequeno grupo de nove pessoas é transferido para a 

ilha do Bananal, onde apenas quatro conseguiram sobreviver, adicionadas de seis 

membros mestiços, aos anos de desconforto pela convivência assimétrica com os índios 

Javaé e Tuxá. Em 1983 um grupo de quatro Avá se apresenta ao contato próximo ao 

córrego dos Macacos, afluente do alto rio Tocantins. Hoje eles somam seis indivíduos e 

vivem sob a assistência da Funai, em conjuminância com Furnas.

A mais importante ação estatal até agora exercida pela Funai foi 

o desencadeamento do processo de demarcação da Terra Indígena Avá-Canoeiro, 

iniciado desde o início da década de 70, concorrendo com a ação consciente de 

diversos indigenistas e sertanistas da Funai.
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TERRA INDÍGENA AVA-CANOEIRO
—  Terra Indígena Interditada

AHE Serra da Mesa e Linha de 
Transmissão

■  PIN Avá-Canoeiro

□  Posto Indígena Abandonado 

Jit  Aldeia Indígena 

|  Ocupantes não-índios

Futura Represa

Município: Colinas do Sul e Minaçu 
Estado: Goiás 
Área: 38.000 ha 
Escala: 1:200.000

Obs: Foram utilizadas as Plantas de Identificação (DPI) e 
de Levantamento Fundiário (DAF) da FUNAI/INCRA. 

de 24.09.84 e de 02.02.95: respectivamente.
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Síntese d o  C apítulo  6

D o  D esen v o lv im en to  Sustentável

0  
©
©
©

©
0  Nos dias atuais toda política de desenvolvimento deve se cingir

0  de uma preocupação com o meio ambiente. Isto quer dizer que as ações a serem

^  desencadeadas por força de investimentos numa determinada região deverão atentar

para as possíveis conseqüências ao meio ambiente existente. A aplicação dessa idéia 

fez-se prevalente na década de 80 a partir da publicação do relatório da Comissão de 

Meio Ambiente da ONU, Our Common Future. Daí surge com expressão política
0̂

 internacional o conceito de desenvolvimento sustentável. Aqui estão incluídas

preocupações não so com a preservação do meio ambiente para as gerações futuras, 

mas também com os indivíduos e grupos sociais e étnicos que compõem esse meio 

0  ambiente latu sensu: Além do mais, a noção de diminuição das desigualdades sociais,

0  inclusive no caso das nações, do encurtamento das diferenças entre nações

0  desenvolvidas e em desenvolvimento, ou entre o Norte e o Sul, compõe o quadro geral

0  do conceito de desenvolvimento sustentável.

0
todo, mas também é o de ensejar condições de aplicação de desenvolvimento 

0  sustentável na região.

0  Em relação aos Avá-Canoeiro o AHE Serra da Mesa propõe uma

0  parceria onde reconhece os direitos desses índios à sua existência cultural e às suas

O  terras, o que deverá ampliar as chances de sobrevivência do povo Avá-Canoeiro. Por

sua vez, Furnas reconhece que lhe será proveitosa a presença dos Avá cercando o 

futuro lago da barragem, pois assim haverá menos perigo de assoreamento e poluição, 

como seria o caso da presença de fazendas, mineração e outros empreendimentos 

econômicos.

É com esse sentido que o AHE Serra da Mesa pretende inserir-se 

na região Centro-Oeste e, especificamente, na micro-região em pauta. Seu principal 

papel é contribuir para o aumento da oferta de energia elétrica para o país como um

12



Síntese d o  Capítulo  7

Dos C o m p ro m is s o s  d e  F u rn a s

Este capítulo enuncia os compromissos estabelecidos entre 

Furnas Centrais Elétricas S.A. e os Avá-Canoeiro, com intermediação da Funai, como 

forma de ressarcimento e compensação a esses índios pelo uso de recursos hídricos 

existentes em suas terras. Pondera sobre os termos da Constituição que impõe a 

autorização'do Congresso Nacional para o aproveitamento de recursos hídricos em 

terras indígenas. Formula oito compromissos que Furnas se propõe em relação aos 

Avá-Canoeiro. Para cada um deles deve haver um conjunto de ações direta ou 

indiretamente desencadeadas por Furnas.

O primeiro compromisso trata do reconhecimento da 

legitimidade do povo Avá-Canoeiro às terras em que vivem e à área reservada pela 

Funai.

O segundo com prom isso resulta n o  sentido de cooperar com  a 

dem arcação dessas terras e, em  parceria com  a Funai, protegê-las e  garanti-las ad 

perpetuum  aos Avá-Canoeiro.

O terceiro compromisso se estende para a reparação de terras 

aos Avá-Canoeiro que serão inundadas pelo reservatório. A proteção ambiental às 

terras, ao lago formado pela barragem e aos rios também estão compreendidos nesse 

compromisso.

O quarto compromisso se refere à busca de soluções para 

amenizar os impactos ambientais sobre a terra e a cultura dos Avá-Canoeiro, inclusive 

suas condições de subsistência.

O quinto compromisso se refere à proteção das condições de 

saúde dos Avá-Canoeiro.

O sexto compromisso reconhece a legitimidade política dos 

Avá-Canoeiro, aceitando a intermediação do órgão indigenista oficial - Funai, até que 

os Avá adquiram uma consciência clara e ampla dos problemas que envolvem a sua 

existência.



O sétimo compromisso é com a sobrevivência dos Avá- 

Canoeiro. Isso implica a intemalização de uma visão para-indigenista que ajude a 

Funai a solucionar os problemas demográficos e étnicos dos Avá. Furnas reconhece que 

os pequenos grupos Avá-Canoeiro têm possibilidade de se reconstituir como um povo, 

e se compromete a ajudar na tarefa de interconectá-los através do trabalho 

antropológico e indigenista junto com o órgão indigenista brasileiro.

Finalmente o oitavo compromisso é com a estratégia de aplicar 

a noção de desenvolvimento sustentável ás suas ações na região, reconhecendo na 

presença dos Avá-Canoeiro um fator positivo para otimizar as condições ambientais 

do reservatório e preservar a cultura e o povo Avá-Canoeiro.

Acima de tudo, Furnas se compromete com os Avá-Canoeiro em 

todos os pontos apresentados e com outros que venham a ser acertados em parceria 

com a Funai, pelo período de operacionalidade da usina. Todo esse relacionamento 

será feito num espírito de bona fide. É com a afirmação desses compromissos que 

Furnas se legitima perante a Nação para operar uma usina hidrelétrica com influência 

em terra indígena.


