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RESUMO 

 
 
 

O grupo Avá-Canoeiro do rio Tocantins é hoje formado por remanescentes dos 

diversos massacres ocorridos ao longo de sua história e pelas pessoas 

nascidas após o estabelecimento do regime institucional regido pela Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI no ano de 1983, que passou a ser responsável 

pelas decisões políticas que permeiam os principais aspectos de sua vida 

social e econômica. Este trabalho tem por objetivo uma análise da música e 

dos rituais dos Avá-Canoeiro, buscando entender o modo como estiveram 

inseridos no seu cotidiano até os dias atuais. Através da inter-relação entre os 

registros contidos em documentos textuais, fotos e vídeos, busca-se uma 

interpretação dos aspectos musicais, sob a perspectiva comparativa dos 

estudos sobre a música indígena nas terras baixas da América do Sul - TBAS. 

A principal referência condutora deste trabalho é Teófilo da Silva (2005). 

 

Palavras chave: povo Avá-Canoeiro, rito e música, índios da América do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The Avá-Canoeiro ethnic group of the Tocantins River is today formed by 

remnants of the various massacres that occurred throughout its history and by 

the members born after the establishment of the institutional regime governed 

by the National Foundation of the Indian - FUNAI in the year 1983, which 

became responsible for the political decisions that permeate the main aspects 

of their social and economic life. This work aims to analyze the music and 

rituals of the Avá-Canoeiro, seeking to understand the way they were inserted 

in their daily lives up to the present day. Through the interrelationship between 

diverse sources such as textual documents, photos and videos, an 

interpretation of the musical aspects is sought, from a comparative perspective 

of studies on indigenous music in the lowlands of South America. The main 

conductive reference of this work is Teófilo da Silva (2005). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

São inúmeras as lutas e disputas pelo território iniciadas com a 

colonização européia e que perduram até os dias de hoje nesta imensa região 

da América, que recebeu o nome de Brasil a partir do início do século XVI.  

Semelhantes são os desfechos aos mais diversos contextos de exploração e 

espoliação, que marcaram a história de várias nações que aqui estavam desde 

tempos remotos. Apesar de cada processo ter se dado à sua maneira, alguns 

povos reagindo com maior intensidade aos ataques do colonizador, outros com 

menor força, talvez por estratégia de sobrevivência ou pela simples 

impossibilidade de reação ao genocídio iminente, o modelo econômico 

implantado continua a desterritorializar com a conivência do estado brasileiro, 

os povos que conseguiram sobreviver ou escapar da completa dizimação. 

 Assim também aconteceu com os Avá-Canoeiro1, que tiveram sua 

história marcada pela resistência ao contato com o colonizador e sua 

sociedade dizimada por este. Falantes da língua Avá-Canoeiro, da família Tupi-

Guarani, tronco linguístico Tupi, estão divididos em dois grupos segundo 

Pedroso (1994), que se separaram a mais de um século e meio por estratégia 

de sobrevivência, um vivendo às margens do Rio Araguaia na Ilha do Bananal 

no estado de Tocantins e o outro no alto da bacia do Rio Tocantins, no estado 

de Goiás. O grupo do rio Araguaia após ser capturado pelas frentes de 

atração2 da Fundação Nacional do Índio – FUNAI em 1973, contava com 

apenas onze pessoas. Já o contato com o grupo do rio Tocantins, mais 

reduzido, se deu quando os últimos dos seus integrantes, Matxa, Tuia, Iawi e 

Nakwatxa se apresentaram a um morador local da região em 1983. Ambos os 

grupos tiveram que ressignificar a sua existência para poder sobreviver às 

                                                 
1 Segundo Pedroso (1994) o termo “Canoeiro” foi utilizado para a sua denominação a partir do 
fim do século XVIII pelo uso de suas ubás no rio Maranhão/Tocantins. Após a década de 
setenta do século passado foi acrescido do termo Avá, distorcido de ãwã pelo qual eles se 
autodenominam que significa os homens, gente, aquele que é, pessoa, ser humano. Na 
literatura há diversas variações como Awa, Awã, Ãwa ou para (TORAL 1984/1985 p. 289) “aba” 
que também para os Guaraní significa “hombre, persona”. Tosta 1997 percebe o termo Avá-
Canoeiro como restrito aos momentos em que eles tentam falar em português, registrando a 
auto-designação Tchigapitchgka quando eles falam em sua língua. Leitão (2002) também 
registra o uso deste termo por eles.      
2 Equipes que tinham por objetivo atrair os indígenas através de ferramentas e utensílios 
deixados em pontos estratégicos. Acampamentos e roças também eram feitos por elas para 
viabilizar o encontro com os mesmos.   
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transformações impostas às suas vidas através das mais diversas formas de 

agressão, violência e espoliação do colonizador, com quem agora, como última 

possibilidade, mantêm uma convivência interétnica. 

Todas as culturas possuem seus próprios sistemas simbólicos e 

significados, que condicionam o conhecimento de mundo como ser humano. 

Todo grupo étnico, é portador de uma identidade política e cultural, a qual só 

pode ser compreendida através de um processo de relativização cultural, ou 

seja, através de sua contextualização específica, tomando para a análise suas 

práticas culturais em primeiro plano e evitando-se à medida do possível a visão 

etnocêntrica.  

Para analisar essa trama complexa de significados, utilizo neste trabalho 

o conceito de cultura3 formulado por Geertz (1989). Para ele, os símbolos e os 

significados são tecidos e partilhados pelos sujeitos e entre eles em relação a 

sua cultura, não sendo algo inerente ou “natural” ao indivíduo. Podem então ser 

interpretados antropologicamente porque são públicos e não privados, ou seja, 

para o autor a cultura está entrelaçada nas práticas e relações sociais, no 

plano semiótico de significados4.  

 A música desempenha papel crucial na vida dos povos indígenas, 

estando presente como fator intrínseco à estrutura social, nos rituais, na 

agricultura, no preparo dos alimentos, nas comemorações, batalhas e nas 

diversas formas de manifestações do cotidiano desses povos. Tem caráter 

transcendente e estabelece a ligação com o mundo ancestral e o sobrenatural, 

inerentes à mitologia e à cosmologia, servindo como veículo para percorrer 

estas esferas.  

Na América do Sul, segundo Bastos (2007), a música indígena é 

estudada sob a perspectiva comparativa sustentada na convicção teórico-

metodológica, partilhada por diversos estudiosos, de que há um grande 

sistema relacional, que se comunica também com os Andes, constituído nas 

terras baixas da América do Sul (TBAS): 

Este sistema relacional está assentado na existência de uma 
ampla rede de comunicações, na qual as artes e a artisticidade 
desempenham papéis absolutamente cruciais. Por artisticidade 

                                                 
3 Lembrando que o campo de conhecimento antropológico se processa na (re)construção de 
suas categorias e conceitos de interpretação da “cultura” de grupos diversos e distintos que 
compõem a diversidade humana. 
4 Como os indivíduos coletivamente produzem e dão significado ao mundo ao seu redor. 
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entende-se aqui um estado geral de ser, que envolve o pensar, 
o sentir, o fazer, na busca abrangente da “beleza”, esta 
compreendida — para longe de suas formulações ocidentais 
consuetudinárias, tipicamente academicistas — [...] Esse 
estado geral, segundo os estudos tematicamente mais 
variados, cobrindo não apenas as áreas que o Ocidente 
consagrou como “belas artes”, é uma característica marcante 
das culturas da região, para as quais, as coisas e os seres do 
mundo são (e constantemente vêm a ser) obras de arte. Isto 
desde a pessoa até o cosmo, passando de maneira ampla pela 

vida social (2007, p. 295). 
 

 Quanto à literatura sobre os Avá-Canoeiro, bastante extensa, trago uma 

revisão com algumas referências que julguei terem maior importância para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

 Tratando-se da história, o trabalho mais abrangente é O Povo Invisível: a 

história dos Avá-Canoeiro nos séculos XVIII e XIX de Pedroso (1994), que 

possibilitou o esclarecimento de diversos fatores do passado dessa etnia. 

 Tosta (1997), na monografia Homi Matou Papai Meu: uma situação 

histórica dos Avá-Canoeiros faz uma das primeiras etnografias preocupadas na 

descrição da realidade dos Avá-Canoeiro sobre as formas de distribuição de 

poder e as atribuições de estereótipos feitas aos indígenas após o contato e 

sua consequente perda da autonomia política.          

  Em Cativando Maira: a sobrevivência Avá-Canoeiro no Alto rio 

Tocantins, Teófilo da Silva (2005) busca compreender as representações e 

práticas Avá-Canoeiro sobre um contexto de dominação específico, sob o 

regime tutelar5 institucional implementado para assegurar a sua sobrevivência, 

abordando a concepção de indigenismo empresarial6. A etnografia traz 

importantes observações sobre a socialização no espaço tutelar, as relações 

de troca, o xamanismo, a mitologia e as reconstruções feitas pelos indígenas 

em seu modo de vida antes, durante e após a implementação do regime 

tutelar.   

 Com relação aos registros musicais do grupo do rio Tocantins, o qual 

será abordado neste trabalho, Calado (2006 [1998/1999]) no artigo Os Sons do 

Povo Invisível, faz a transcrição de um canto, do maracá Mogaka, de um 

                                                 
5 Situação na qual os direitos políticos e jurídicos dos indígenas ficam a cargo do órgão 

indigenista oficial, a Fundação Nacional Do Índio – FUNAI, sedo-lhes negado portanto o 

reconhecimento como sujeitos de direito pleno. Ver Teófilo Silva 2005 p. 15.   
6 Termo utilizado por (Baines1993a) para se referir à situações em que as administrações 
indigenistas locais são sobrepujadas pelo poder econômico de grandes empresas. 
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aerofone, o Iguêgue; e de um instrumento de corda, o Movokap, através de 

gravações contidas no acervo do Instituto Goiano de História e Antropologia –  

IGPA e do vídeo Histórias de Avá de Bernardo Palmeiro. Traz algumas 

descrições de sua construção e utilização com base em narrações do professor 

Mário Arruda da Costa, em registros fotográficos de Alan Koblin e de Walter 

Sanches feitos em 1983. 

 No campo da música nas sociedades indígenas das terras baixas da 

América do Sul, não posso deixar de citar nesta revisão dois trabalhos 

realizados por Rafael José de Meneses Bastos. O primeiro, de 1978, A 

Musicológica Kamyiurá: para uma antropologia da comunicação no Alto-Xingú, 

onde o autor faz a cobertura verbal7 (basicamente classificação e nomeclatura) 

do sistema musical dos índios Kamayurá, Tupi-Guarani do Alto-Xingú, 

descrevendo o cerimonial8 como um sistema de comunicação, linguagem 

franca e intraduzível por língua, dos xinguanos.  

 No artigo Músicas nas Terras Baixas da América do Sul: estado da arte, 

Menezes Bastos (2007) descreve as principais características da música e 

produções fonográficas da região e da literatura produzida sobre ela, 

assinalando a importância do universo da musicalidade na estruturação social 

e a articulação sistemática existente entre elas. 

 Voltando aos Avá-Canoeiros, um fator importante é que não há ainda na 

literatura, trabalhos que tomem a música como ponto de partida para o estudo 

e descrição dos seus processos de transformação e renovação, ela aparece 

apenas residualmente nos documentos ou então estudada isoladamente às 

questões políticas e sociais do grupo. Dada a importância da música entre as 

sociedades indígenas na América, torna-se fundamental a realização de 

trabalhos nessa perspectiva para o estudo da realidade atual dos Avá-

Canoeiro, que apesar de terem abandonado várias práticas culturais dos 

tempos de convivência com sua sociedade de origem, como a construção de 

instrumentos musicais, por exemplo, se apoiaram em outras como o 

                                                 
7 Os Kamayurá “dizem” sobre sua lógica musical, ou seja, se manifestam verbalmente sobre os 
fundamentos de seu sistema musical.  
8 O cerimonial intertribal xinguano consiste num diversificado repertório de rituais realizados por 
parte de dois ou mais grupos locais, que segundo o autor se organiza tripartidamente pela suíte 
mito-música-expressão corporal. A participação dos grupos no cerimonial é para o autor o 
atestado básico da efetiva xinguanidade (1978, p.31). 
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xamanismo e o canto, para poder sublimar9, ressignificar a sua existência e 

possibilitar assim o convívio entre os brancos.   

 Esta monografia traz uma reunião dos registros realizados sobre a 

música e os rituais dos Avá-Canoeiro, fazendo uma inter-relação entre eles, 

levantando algumas questões e fazendo apontamentos sobre alguns aspectos 

destas manifestações, com apoio na perspectiva comparativa da literatura 

referente à música nas TBAS, para possibilitar um melhor entendimento sobre 

as formas como estas estiveram presentes em seu cotidiano.   

 Foi utilizada a abordagem qualitativa através das referências 

bibliográficas, dos registros fotográficos e audiovisuais, para a descrição dos 

rituais, da música e do instrumental10. Os registros sonoros do acervo do 

IGPA não foram utilizados, pois até o momento da finalização desta monografia 

ainda não haviam sido disponibilizados pelo instituto, mesmo após o envio da 

documentação exigida e de um longo período de tentativas de consulta. Por 

essa razão também não foram reproduzidas as transcrições dos mesmos 

realizadas por Calado (2006 [1998/1999]). 

 O primeiro capítulo traz um breve contexto histórico sobre os Avá-Canoeiro e 

uma exposição dos conceitos e dos termos utilizados para sua descrição até os dias 

atuais.  

No segundo capítulo são apresentados os registros sobre a música e o 

instrumental acompanhados de alguns apontamentos e observações que foram 

possibilitadas pela análise dos documentos.  

O terceiro capítulo traz os registros sobre a música e os rituais, 

analisando os diferentes propósitos, possibilidades de funções e as formas de 

como estas manifestações estiveram presentes em seu cotidiano, assim como 

os possíveis papeis ocupados por elas nas ressignificações feitas em sua vida, 

com apoio na literatura referente à música nas terras baixas da América do Sul.  

 

 

                                                 
9 Termo utilizado por Teófilo da Silva 2005 em oposição ao de superação da condição de tutela 
pelo xamanismo.  
10 Por se tratar de uma monografia de graduação e por força das circunstâncias envolvidas 
neste trabalho, entre elas a falta de orçamento e de tempo, o mesmo será realizado apenas 
sobre as fontes aqui citadas. Fica impossibilitada então a abrangência das perspectivas dos 
indígenas e do seu lugar de fala caso viessem a concordar em colaborar na sua realização, 
fator de suma importância para a realização de uma etnografia mais densa.  
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1 AVÁ-CANOEIRO: MEMÓRIA, HIPÓTESES E ATRIBUIÇÕES 

 

1.1 Histórico Avá-Canoeiro 

   

Durante o século XVIII, segundo Pedroso (1994), acreditava-se que os 

Avá-Canoeiro eram vinculados ao grupo Acuem, da família Gê, sendo 

denominados pela população local como “Xavantes de Canoa”. No século XIX, 

Raimundo José da Cunha Mattos, através de relatos colhidos em viagens pela 

província de Goiás, afirma que eles seriam mestiços de índios Carijó trazidos 

de São Paulo que se dispersaram da bandeira11 de Bartolomeu Bueno da Silva 

Filho com negros fugidos dos quilombos. Já Couto de Magalhães, após 

analisar alguns vocábulos dos Avá-Canoeiro, afirmou que seriam os mesmos 

Carijós: 

A língua deles é pra mim uma prova exuberante em favor do 
que digo a cerca do nome antigo dessa nação; aí publico em 
seguida alguns vocábulos...  Acrescentarei que muitos dos 
nomes constantes do vocabulário são hoje correntes entre os 
paulistas do povo, chamados caipiras naquela Província; citarei 
entre outros: tiguera, avaxi, itanhaém, ajurahy, ita, etc. 
(COUTO DE MAGALHÃES, 1974 [1863], p. 106). 

 

Apesar de Couto de Magalhães não se referir a negros ao afirmar a 

procedência Carijó, a teoria da origem mestiça foi reforçada por trabalhos 

posteriores outros estudiosos; também por relatos de regionais que se referiam 

a eles como tendo a pele escura e os cabelos encarapinhados, ou até mesmo 

como “os caras pretas”, o que gerou muita expectativa e veio a se juntar às 

polêmicas e equívocos levantados em torno de sua história. 

 Pedroso (1994) com apoio nos trabalhos de Rodrigues (1985) e Viveiros 

de Castro (1986), estreita as possibilidades para uma possível origem mestiça 

dos Avá-Canoeiros, coloca a hipótese da subida do rio Tocantins e o 

consequente estabelecimento na região que representa hoje o norte de Goiás. 

O estudo de Rodrigues (1985), sobre as línguas pertencentes à família Tupi-

                                                 
11 Essas bandeiras segundo Pedroso (1994), além da busca pelas riquezas minerais, tinham 
por principal objetivo a redução dos indígenas a aldeamentos oficiais, construídos a partir da 
década de 40 do século XVIII, que lhes negavam o direito de viver sobre seus costumes. 
Marcondes (2011) alega que apesar das recomendações de contato pacífico em determinadas 
bandeiras, a própria coroa portuguesa estimulava a violência em seus regimentos, cobrando 
inclusive impostos pela venda dos índios cativos. Para alguns termos utilizados no regimento 
da bandeira do Anhanguera, ver p. 22. 
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Guarani, insere a língua Avá-Canoeiro no mesmo subconjunto das línguas dos 

povos do baixo curso do rio Tocantins, descartando a descendência dos 

Carijós: 

No subconjunto IV reúnem-se o Tapirapé e o Asuriní do 
Tocantins, que além dos traços fonológicos mencionados 
acima têm outros em comum, e o Guajajara e o Tembé, que 
são praticamente dois dialetos de uma mesma língua. Incluo 
também o Avá ou Canoeiro: registro feito há poucos anos 
(1974) por Harrison (ms.) de uma amostra de sua língua, 
embora limitado, é suficiente não só para sugerir sua 
associação com este subconjunto, mas sobretudo para rejeitar 
a velha hipótese segundo a qual os Avá seriam descendentes 
de índios Karijó levados de São Paulo a Goiás por uma 
bandeira.(RODRIGUES, 1985, p. 12). 

 

 Viveiros de Castro (1986) acredita na possibilidade de uma origem 

comum entre os tupis-guaranis do interflúvio do Xingu/Tocantins e os tupis-

guaranis da margem direita do Tocantins, que possivelmente tenham migrado 

para o outro lado do rio. Faz também apontamentos sobre uma possível origem 

proto-paraense12 para essas etnias no interflúvio Xingu/Tocantins, observando 

que essa origem histórica é de difícil precisão.  

 A hipótese da proveniência do povo Avá-Canoeiro das regiões do baixo 

rio Tocantins foi colocada principalmente pela semelhança linguística com a 

dos grupos indígenas estabelecidos nessa região, provavelmente eles teriam 

subido esse rio num período anterior ao século XVII com a cisão do grande 

grupo Tupi-Guarani e se estabelecido numa região com predominância de 

povos da família Gê.  

 Segundo Pedroso (1994), com a instalação das frentes agropastoris ao 

norte da capitania de Goiás no Século XVIII, começaram então os conflitos com 

os Avá-Canoeiros pelo território. Alguns arraiais mais despovoados foram 

destruídos pelos indígenas enquanto o governo empenhava-se na redução dos 

mesmos aos aldeamentos oficiais13, buscando facilitar a ocupação da região e 

também a sua integração à sociedade, devido o alto despovoamento 

ocasionado pelo fim do ciclo do ouro. 

                                                 
12 Origem no território onde se localiza o atual estado do Pará. 
13 Os primeiros aldeamentos indígenas construídos em Goiás no Século XVIII tinham como 
principais funções aquartelar guerreiros indígenas dominados e “pacificados”, os quais eram 
utilizados nas expedições de combate aos indígenas da região. Posteriormente a objetivação 
principal é voltada para o povoamento do território onde houvesse pouca ou nenhuma 
presença portuguesa. Ver Marcondes (2011, p. 13). 
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 Ao buscarem ativamente a preservação da sua autonomia como nação, 

desde os primeiros contatos com o colonizador, reagiram às incursões e 

massacres às suas aldeias atacando os estabelecimentos fixados em seu 

território, o que acabou alimentando a hostilidade, o medo e a apreensão por 

parte dos regionais ali instalados e também de sertanistas e integrantes das 

bandeiras.  

 Conforme a autora, com as violentas investidas dessas bandeiras a 

partir da década de 1860, que quase dizimaram os Avá-Canoeiro, eles foram 

obrigados a se dispersar por uma ampla região em grupos menores e de maior 

mobilidade, como estratégia de resistência para se manterem autônomos. 

A partir da década de 1870, os registros de ataques a estabelecimentos 

e arraiais já são escassos, pelo fato de quase todos os povos indígenas no 

centro do país terem sido contatados ou dizimados, assim como os Avá-

Canoeiro, que praticamente não possuíam meios de lutar pelo seu território 

cuja ocupação estava consolidada, dado o pequeno número a que foram 

reduzidos: 

A dispersão dos Avá-Canoeiros em grupos menores, 
movimentando-se num vasto território, reflete a resistência 
desses índios para se manterem autônomos. A ocupação 
colonizadora em seus territórios estava praticamente 
consolidada apesar do movimento de resistência contra a 
invasão desencadeada por eles por meio das incursões e 
destruições dos estabelecimentos rurais fixados em seus 
territórios. (PEDROSO, 1994, p. 60) 
 

     Ela afirma que há registros da presença dos Avá-Canoeiros em vários 

territórios entre a Chapada dos Veadeiros e a região onde encontra-se hoje o 

estado do Mato-Grosso. As estimativas após os massacres ocorridos já no 

século XX, principalmente na década de 60, são de que haveriam quatro 

grupos de Avá-Canoeiros ainda autônomos em deslocamento, dos quais 

apenas dois foram contatados pelas frentes de atração, que perduraram até  

pouco tempo depois da virada do milênio.    

 Tosta (1997) assinala que as políticas indigenistas de atração e 

pacificação acabaram, no caso do grupo do rio Araguaia, por abandoná-los 

após o contato. Registros mais recentes revelaram fatos que haviam sido 

omitidos em documentos e trabalhos no passado e elucidaram os 
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acontecimentos e ações exercidas no período do regime militar, expondo os 

Avá-Canoeiro a graves condições de degradação e violência.  

 Segundo Rodrigues (2013) o primeiro grupo foi capturado de forma bruta 

na região do Rio Araguaia, atual estado do Tocantins em 1973, quando a 

equipe de sertanistas entrou atirando no local onde eles estavam e agarrou 

Watuma e Juaga, a esposa e a criança do líder Tutawa, que por essa razão 

decidiu se entregar, junto com outro homem adulto Tutxi e mais duas crianças, 

Kaukamã e Kapoluaga. A menina Tàpywire que conseguiu escapar com mais 

quatro pessoas foi atingida e morreu dias depois. Os capturados foram 

amarrados e obrigados a caminhar por quilômetros até chegarem à fazenda 

Canoanã, onde ficaram expostos à visitantes em um quintal cercado por 

alambrado e foram tomados como prisioneiros de guerra pelos Javaé, com 

quem tinham um longo histórico de conflitos na região, com mortes ocorridas 

de ambos os lados.  

 De acordo com a autora, a fazenda Canuanã, formada pelas terras 

apropriadas indevidamente do território onde viviam os Avá-Canoeiro e os 

Javaé, teve sua sede construída sobre a antiga aldeia Kanoanõ destes últimos, 

que foram obrigados a se mudar para a outra margem do rio que leva seu 

nome. Após a entrega de parte das terras da fazenda ao grupo Bradesco para 

o pagamento de dívidas, os proprietários iniciaram a parceria Fundação 

Bradesco / Fazenda Canuanã no início dos anos 70, que instalou a primeira 

unidade escolar rural da Fundação Bradesco ao lado da cede. 

 Após quatro meses vivendo na fazenda, foram transferidos para um 

acampamento no lago da mata azul onde continuaram sendo vigiados pela 

frente de atração e pelos Javaés, dos quais alguns eram membros da Guarda 

Rural Indígena – GREN, fundada pelo regime militar que treinou indígenas 

como soldados, armados e fardados para atuarem nas terras indígenas.  

   Os índios que haviam escapado do ataque foram conduzidos por 

Tutawa em 1974, que havia sido convencido pela falsa promessa de poderem 

viver em um território demarcado na Mata Azul. Suas irmãs, Tuakire, Kaganego 

e os homens Agapik e Agàek, passaram a viver no acampamento e a ser 

também vitimados pelos maus tratos e da opressão. Apesar da omissão nos 

boletins oficiais, dois indígenas foram assassinados enquanto viviam na sede 

da fazenda, segundo relatos mais recentes dos Avá-Canoeiro. 
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O informativo omitia completamente o desaparecimento de 
duas pessoas (Tutxi e Kapoluaga) durante o período em que os 
Avá-Canoeiro moraram na sede da fazenda. Segundo a versão 
que se ouve correntemente até hoje, Tutxi, ex-marido de 
Tuakire, teria morrido de pneumonia em Goiânia, onde foi 
enterrado depois de contrair uma gripe para a qual não tinha 
imunidade. A contaminação pode ter ocorrido na fazenda onde 
ficaram vivendo, ou na aldeia Canoanã, para onde foram 
levados pela equipe da Funai para visitar os Javaé, logo depois 
da captura, sendo expostos a doenças para as quais eram 
vulneráveis. Posteriormente, conforme foi aumentando o 
vínculo de confiança com o GT14, os Avá disseram que Tutxi foi 
atingido violentamente com um remo no ouvido por um javaé, 
depois de ter se recusado a atender a uma ordem, vindo a 
falecer depois em Goiânia. Seu corpo, entretanto, nunca foi 
devolvido aos seus parentes. O boletim omitia também a 
ausência do menino Kapoluaga, de cerca de 8 anos, um dos 
filhos de Tuakire e Tutxi, cujas fotos aparecem nos outros dois 
boletins oficiais sobre o primeiro contato. A esse respeito, há 
um mistério ainda a ser desvendado, pois os Avá-Canoeiro se 
incomodam em falar do destino de Kapoluaga até hoje, 
informando apenas que ele “foi assassinado”, sem esclarecer 
em quais circunstâncias, ao contrário das inúmeras outras 
mortes relatadas. (RODRIGUES, 2013, p. 105-106). 

 

Agapik morreu de pneumonia no período em que estavam na Mata Azul 

e mais duas mulheres morreram após o grupo ser transferido sem o seu 

consentimento para a aldeia Canoanã dos Javaé, também não consultados a 

respeito da transferência: 

Os primeiros tempos em Canoanã foram de profunda 
depressão para Watuma e Kaganego, a esposa e a irmã de 
Tutawa, respectivamente, que logo morreram doentes, 
recusando-se a ser medicadas, conforme os Avá lembram. As 
duas foram enterradas no cemitério javaé de Canoanã, 
restando apenas cinco membros do povo Ãwa em 1976. (Idem, 
p. 108). 
 

 A autora coloca ainda que na década de 90 o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA criou o assentamento do Caracol 

sobre território tradicional dos Avá-Canoeiro, vendido pela Fundação 

Bradesco/Fazenda Canuanã, para onde transferiu os posseiros que ocupavam 

o Parque Indígena do Araguaia. Em 2012 após anos de luta por parte do 

território original, a terra Taego Ãwa foi reconhecida oficialmente pela FUNAI e 

passou a depender da tramitação dos processos judiciais para sua 

                                                 
14 Grupo Técnico da FUNAI (GT) criado em 2011 a fim de reparar os crimes cometidos contra 
os Avá-Canoeiro do Araguaia e delimitar uma terra exclusiva para eles. 
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demarcação. A FUNAI e a União foram obrigadas a pagar uma indenização de 

quatro mil salários mínimos por danos morais aos Avá-Canoeiro, o que também 

se remeteu aos processos judiciais em andamento. 

Tutawa morreu em junho de 2015 e teve negado o desejo de ser 

enterrado no antigo refúgio, o Capão de Areia, dois meses depois Agàek 

faleceu com depressão pela morte do pai. Apesar disso os Avá-Canoeiro 

conseguiram se manter unidos e contam atualmente com 25 pessoas, frutos da 

união com os Karajás, os Tuxás e os Javaés. Em maio de 2016, Taego Ãwa foi 

declarada como território tradicional dos Avá-Canoeiro do Araguaia pelo 

Ministério da Justiça. Ruralistas exigiram a revisão da portaria, porém em 2017 

foi negada a suspensão da mesma. Os Ãwa, continuam na luta. 

Em 1983, o segundo grupo, por não mais dispor de condições para se 

manter autônomo, pela escassez de alimentos e pela gradativa diminuição do 

território para sobreviver, resolveu se entregar15 se apresentando a um 

morador local da região do Alto Rio Tocantins, norte do estado de Goiás. 

Matxa, Nakwatxa, Tuia e Iawi passaram a viver sob a tutela da FUNAI e a 

manter um relacionamento afetivo com as famílias dos regionais, às quais 

faziam visitas frequentes.   

Em 1985 se deu a interdição de uma área de 38.000 hectares 

abrangendo partes dos municípios de Minaçú e Cavalcante. No ano seguinte 

iniciaram-se as obras de construção da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, 

subsidiada por FURNAS Centrais Elétricas S.A., que passou a manter contato 

com a FUNAI a fim de estabelecer um convênio que regulasse as relações de 

Furnas com os Avá-Canoeiro, para uma adequação territorial, já que o lago 

formado pela construção tomaria parte das terras interditadas:  

A partir da interdição da área, os contatos entre Furnas e 
FUNAI passaram a ocorrer com freqüência. Enquanto Furnas 
indicava os locais já ocupados por suas instalações e futuras 
obras projetadas, assim como os corredores do trânsito de 
veículos em uso e futuros, a FUNAI estava preocupada com a 
indenização aos índios.  
Furnas ficou responsável por formular argumentos, esclarecer 
os propósitos, elaborar estratégias de curto e longo prazo, 
enfim responsabilizar-se por sua atuação na Terra Indígena 

                                                 
15 Tosta (1997) faz uma releitura do termo “contato” e diferentemente a outros registros mais 
“amenos”, afirma que este grupo se entregou literalmente em “uma rendição após sitiamento, 
desfecho final de uma guerra que durou séculos” (1997 p. 15). 
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dos Avá-Canoeiro e apresentar um documento argumentativo 
ao Congresso Nacional. (SILVA, 2010, p.89). 

 

Teófilo da Silva (2005) ao se referir ao Plano de Reativação do Sistema 

de Proteção Avá-Canoeiro elaborado em 1987, documento que possibilitou que 

o convênio FURNAS/FUNAI viesse a ser firmado em 1992, faz uma crítica às 

posições assumidas pela FUNAI ante a empresa, colocando que o mesmo não 

evitou que os Avá-Canoeiros continuassem a ser prejudicados pelo 

empreendimento, o que já vinha acontecendo desde o início das obras de 

construção da Hidrelétrica: 

O tom do documento é pesaroso quanto a omissão da FUNAI 
ante os acontecimentos que afetaram prejudicialmente os avá-
canoeiros. O mesmo ressalta o caráter prejudicial das obras na 
terra indígena e assinala a necessidade de localizar os 
“isolados”, estipulando para tanto um quadro de funcionários, 
uma tabela de equipamentos e um orçamento de custos.  
No entanto a Funai entrou em um quadro de inatividade com 
relação às frentes de atração em função das tensas 
negociações com Furnas com relação aos termos do Convênio 
para a administração dos avá-canoeiros e seu território. Do 
ponto de vista dos administradores de Furnas, a Funai teria um 
orçamento próprio para levar a cabo suas ações e políticas não 
cabendo a Furnas financiar as mesmas. (TEÓFILO DA SILVA, 
2005, p. 76). 

 

Segundo Silva (2010), a Reserva Indígena Avá-Canoeiro foi cortada por 

estradas e linhas de transmissão e teve aproximadamente 10% de seu território 

inundado pelo lago da usina. A presença dos índios no canteiro de obras que 

chegou a ter um quadro de 8.000 trabalhadores era frequente, estando 

constantemente expostos aos funcionários, aos alimentos da cantina e às 

bebidas alcoólicas16 extremamente nocivas para sua saúde. 

Algumas tentativas de unificar os dois povos foram feitas até que os 

Avá-Canoeiros do Araguaia foram levados para o alto Tocantins, porém eles 

não se adaptaram por vários motivos, entre eles os vínculos tradicionais com o 

território e as diferenças culturais entre povos separados a mais de um século, 

o que fez com que preferissem retornar à Ilha do Bananal.  

Alguns anos após a interdição da terra indígena no alto Tocantins 

nasceu o menino Trumak em 1987 e dois anos depois a menina Putdjawa, 

filhos de Iawi e Tuia, que com o cessar dos tempos de perseguição puderam se 

                                                 
16 Ver Teófilo da Silva p. 75. 
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permitir o nascimento dos mesmos, e que segundo Teófilo da Silva (2005), 

essas gravidezes foram inclusive estimuladas pelos membros da sociedade 

envolvente.    

 O autor também assinala que conforme se esgotavam as expectativas 

de unificação dos povos Avá-Canoeiros, foram estimuladas então pelas 

equipes do convênio FUNAI/FURNAS através do Programa Avá-Canoeiro do 

Tocantins – PACTO17, visando a reprodução física dos indígenas, uniões com 

os povos considerados por elas mais próximos culturalmente. A partir dos 

encontros promovidos com os Tapirapé nas aldeias destes ou mesmo no alto 

Tocantins, nasceram mais recentemente Paxe’o, Wiro’i e Kaugu, filhos de 

Niwatxima com Marynoo Tapirapé, que hoje também reside na terra indígena. 

Em 2017 Iawi, o único homem do grupo contatado em 1983, que 

conviveu quando criança nas aldeias e sobreviveu lutando contra os 

massacres, faleceu vítima de um linfoma em Goiânia-GO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Programa que estabelece um conjunto de ações visando proteção e assistência ao povo 

Avá-Canoeiro face aos impactos diretos e indiretos decorrentes do Aproveitamento Hidrelétrico 
de Serra da Mesa (AHE) que incide em parte de seu território. 
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1.2 Etnografias e Invisibilizações 

 

 
  As descrições feitas sobre os Avá-Canoeiro desde os primeiros 

registros geraram várias dúvidas e hipóteses inclusive sobre a sua origem 

como pudemos ver anteriormente. Apesar das imprecisões e divergências em 

relação a vários aspectos nas descrições no decorrer de sua história até a 

atualidade, documentos e trabalhos mais recentes vieram a elucidar algumas 

dúvidas e até a denunciar alguns acontecimentos como é o caso do artigo de 

Rodrigues (2013) sobre o contato das frentes de atração com o grupo do rio 

Araguaia. Ao dar voz aos indígenas sobre os fatos ocorridos, muitas dúvidas 

levantadas sobre o episódio foram esclarecidas, o que resultou na denúncia, na 

indenização e nos processos judiciais em favor dos Avá-Canoeiro com relação 

à demarcação da terra Taego Ãwa: 

O histórico dos Avá-Canoeiro e sua situação atual podem ser 
considerados como um dos mais dramáticos exemplos de 
opressão vivida por um povo indígena em solo brasileiro. 
Tendo em vista o desconhecimento desses fatos pela maior 
parte das pessoas, o que contribuiu para manter a exclusão do 
grupo de uma pauta mínima de direitos humanos por décadas, 
o artigo tem o objetivo principal de registrar e divulgar esse 
drama contemporâneo o mais amplamente possível. (2013, p. 
83). 

  
 Tosta (1997) traz uma releitura dos termos utilizados para a descrição 

dos Avá-Canoeiros observando como se deu a construção de estereótipos e 

fronteiras étnicas sobre eles, por estudiosos e pela sociedade envolvente após 

o contato, analisando os: “modelos e esquemas de distribuição de poder 

acontecidos a partir do momento em que os ‘Avá-Canoeiro’ que se tem 

conhecimento perderam a autonomia política, sendo considerados contatados” 

(1997, p. 14). 

  A autora afirma que em trabalhos anteriores foram priorizadas as 

discussões sobre “pureza étnica”, numa ideologia de “salvação étnica/cultural” 

em que os Avá-Canoeiros foram descritos através de termos românticos como 

“heróis” ou “sobreviventes de massacres” e que acabaram por negligenciar a 

observação da realidade política dos indígenas e ignorar o contexto de 

dominação exercido sobre eles.    
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 Teófilo da Silva (2005) também se refere a vários termos estereotipados 

e distorcidos utilizados para descrevê-los, desde as notícias mais antigas até 

em documentos e trabalhos mais recentes, que ao serem reproduzidos de 

diversas formas, acabaram por dificultar a sua compreensão e entendimento: 

 Por tudo isso, arrisco dizer, o maior obstáculo a uma 
etnografia dos avá-canoeiros é a eficácia dos discursos e 
práticas indigenistas (catalisados por termos e conceitos 
antropológicos usados como jargão) elaborados sobre eles nos 
últimos 50 anos e que vêm sendo sustentados sobre um saber 
social incorporado nas instituições indigenistas enquanto 
agências de contato. Esses discursos constituem verdadeiras 
fantasias indigenistas, costuradas antropologicamente, e 
colocadas sobre os índios de modo a descaracterizá-los como 
sujeitos históricos e políticos, subtraindo deles o direito de se 
expressar.(TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 38)   

   

 Termos como “impiedosos”, “ferozes”, “arredios”, “saqueadores”, 

“bandidos” (idem p. 25-26) estão entre os citados e são referentes aos 

primeiros registros feitos a partir do século XVIII. Ele afirma que as principais 

causas destas atribuições se devem a diversos fatores, entre eles a hostilidade 

propagada entre colonos e sertanistas desde os primeiros contatos, a falta de 

conhecimento a respeito dos índios e as polêmicas sobre sua origem, o olhar 

etnocêntrico do colonizador e por este ter se colocado como dono legítimo do 

território. O autor assinala também que a reprodução desses e outros termos 

entre regionais; meios de comunicação e textos acadêmicos contribuiu para a 

desorganização social dos Avá-Canoeiro e mais tarde, para a submissão 

política ao regime tutelar: 

Estes não foram termos atribuídos exclusivamente aos Avá-
Canoeiros, tendo sido empregados contra incontáveis outros 
povos indígenas durante os processos de construção da nação 
e formação do estado brasileiro, porém é particular a forma 
como os mesmos serviram, um século após as guerras 
punitivas perpetradas contra eles, à implantação de ações 
indigenistas durante diferentes gestões do SPI e da FUNAI que 
se mostraram excepcionalmente eficazes para sua 
desorganização social e posterior submissão política ao regime 
tutelar oficial. (ibidem, 2005, p. 26). 

 

O etnocentrismo e a impossibilidade de compreensão a respeito dos 

indígenas podem ser evidenciados em diversos registros, como podemos ver 

em Couto de Magalhães no século XIX:  
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Em toda parte norte desta Província, vê-se assinalada por uma 
destruição a passagem desta tribo assoladora. A poucas 
léguas do lugar em que estou, jazem as ruínas do extinto 
arraial de Tesouras, cujos habitantes eles mataram e cujas 
casas assolaram sem a menor piedade, entregando a 
povoação a um incêndio, que tudo devorou, à exceção das 
paredes e muros de pedra, que ainda existem. Além desse, 
existem as freguesias de São Félix, Cocal, Água Quente e 
Amaro Leite, cujos sertões foram os mais ricos em população e 
gado, todos reduzidos a cinzas por eles, além de Crixas e vila 
de Pilar, que foram dizimadas. (COUTO DE MAGALHÃES, 
1974 [1863], p. 102-103). 
 

 O jornalista Edilson Martins, ao participar de uma frente de atração na 

década de setenta do século passado registra as dificuldades para a 

interpretação dos relatos colhidos entre regionais no rio Javaé: “O mais difícil 

dessa atração é separar a fantasia da realidade. Pelo temor que a população 

dedica aos Avá-Canoeiro, é de supor não terem se comportado corretamente 

para com eles.” (MARTINS, 1978, p. 119). 

Registra também em outro relato a afirmação de que uma moça de 23 

anos, filha de um regional encontrava-se entre os Avá-Canoeiro na mesma 

época, após várias tentativas frustradas de reencontro executadas pelo pai.  

Um posseiro relata já ter visto uma moça loira entre os Avá-Canoeiro: 

 Não é fantasia, não, mas se trata de uma mulher muito bonita, 
cabelos longos, loira, que mais parece uma gata selvagem. Em 
algumas ocasiões que deparei com o grupo, ela se encontrava 
junta a eles, sendo que caminha, como o resto da tribo, 
praticamente nua, e os seus olhos são muito verdes. Não 
concordam com os que dizem que esses índios são violentos e 
agressivos. Já comeram um burro meu, mas certamente 
estavam com muita fome. (idem, p. 118). 

 

Toral (1984/1985) traz um registro parecido quando discorre sobre as 

polêmicas geradas entre a imprensa e a população, no qual é possível se 

observar as dificuldades de separação e definição do sejam as lendas, as 

estórias e os fatos históricos sobre os Avá-Canoeiros: 

Com efeito, muitos dos elementos da história dos Avá-
Canoeiro, como a provável origem meridional do grupo, a lenda 
de que seriam ‘índios negros’, mestiços de índios Carijó com 
quilombolas baianos, a estória de que entre os Avá-Canoeiro 
viveria uma moça loira raptada há 20 anos da casa de seu pai, 
Joaquim Lima, morador do interior da ilha do Bananal.  
(1984/1985, p. 311) 
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 Teófilo da Silva (2005) se refere também aos termos e descrições 

utilizadas em outros períodos em relatórios e trabalhos acadêmicos como 

“recém-contatados”18, “puros”, “isolados”19,  ou  "últimos representantes dos 

povos originários do território goiano" “nômades”20,  que segundo o autor 

acabaram muitas vezes por  caracterizá-los pelo que eles não são, 

desconsiderando as alterações e mudanças no seu comportamento 

influenciadas pelo contexto de dominação, entre outros fatores. Ele assinala 

que descrições como esta acabaram por negligenciar a observação da 

invisibilização política dos indígenas, abordando inclusive o termo “invisíveis”, 

utilizado diversas vezes para se referir à ocultação física (inclusive como uma 

de suas características), para tratar da sua situação política no regime tutelar.  

 Finalmente, para a apreensão do pensamento e práticas dos avá-
canoeiros no alto rio Tocantins, devemos reconhecer que vinte e 
um anos foram necessários para transformar os avá-canoeiros 
“invisíveis” em “isolados”. Isto é, dado o fracasso do contato dos 
índios em função de sua “invisibilidade”, os índios passaram a 
viver, após o contato dos brancos feito por eles em 198321, uma 
realidade artificialmente mantida de isolamento frente à sociedade 
regional ou outros grupos indígenas (como os avá-canoeiros na 
Ilha do Bananal, por exemplo). (2005, p. 120) 

 
Abordagens como esta se mostram importantes para uma observação 

mais atenta na descrição dos diversos aspectos e fatores que envolvem os 

Avá-Canoeiro, para que possam ser desenvolvidos mais trabalhos em favor 

dos indígenas que respeitem o seu lugar de fala, dêem visibilidade à suas 

perspectivas e que os mesmos possam se utilizar destes trabalhos como 

aliados na busca pela autonomia política e pelo direito de tomar suas próprias 

decisões sobre a maneira de existir a partir delas. 

 

         

 

 
 

                                                 
18  A Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados – GIIRC da FUNAI é o órgão 

responsável pela administração dos recursos e da vida política dos Avá-Canoeiro. 
19(2005,  p. 27). 
20 (2005, p. 38). 
21 O Autor traz uma releitura do contato na qual demonstra a forma ativa de ação a qual os 
índios se utilizaram para que o mesmo viesse a acontecer.  Nesta ocasião foram eles que 
decidiram se apresentar a um regional que após levá-los para casa entrou em contato com as 
equipes da FUNAI.     
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2 SOBRE MÚSICAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DOS AVÁ-CANOEIROS 

 
  

2.1 Os Registros 
 
 

O efeito das políticas indigenistas teve projeção direta sobre a música, 

fazendo com que muitas das práticas exercidas mesmo em épocas de 

perseguição fossem abandonadas logo após a “proteção” fornecida aos dois 

grupos. O grupo do rio Tocantins, reduzido a quatro pessoas à época, mesmo 

depois de anos de massacres e de ter passado a viver num contexto de fugas 

constantes, produzia e executava seus instrumentos musicais, assim como a 

agricultura e o artesanato. Esse fato mostra a importância da música no seu 

cotidiano e a gravidade dos impactos causados por essas políticas aos Avá-

Canoeiro, sobretudo se considerarmos que ainda executavam um instrumento 

de corda, categoria de instrumentos raros entre os povos da América do Sul.  

 A gravidade dos malefícios causados pela implementação do regime 

tutelar exercido pela FUNAI em seu modo de vida já era registrada logo após o 

contato com os índios. 

Desde que o grupo de Iawi ficou sobre os auspícios da FUNAI, 
eles não caçam com muita frequência, cabendo ao Silvano 
esta parte. Para que se tenha uma ideia, não fazem nem 
mesmo armas como o arco e a flecha, sabendo-se que eles 
têm conhecimento de seu manuseio e fabricação, pois foram 
encontrados com tais armas quando contatados. (BARRETO, 
1987, p. 73). 

 

Levando em conta a escassez de documentos que registram essas 

manifestações culturais, faço neste capítulo um levantamento do que foi escrito 

sobre elas em trabalhos de diversas áreas, entre elas história, geografia, 

antropologia, linguística e música.   

À pedido da professora Maria Eugênia B. A. Nunes, na época diretora do 

Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia - IGPA/UCG, Maria Augusta 

Calado, no artigo Os Sons do Povo Invisível (2006 [1998/1999]), faz a 

transcrição musical dos registros sonoros gravados em fita cassete pelo 

professor Mário Arruda da Costa, integrante de uma expedição de contato ao 

grupo do Tocantins em 1983. Além da transcrição, ela faz algumas descrições 

sobre os instrumentos musicais, dos aspectos de construção, execução e 
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utilização, com apoio nas fotos registradas pelo indigenista Walter Sanches e 

pelo fotógrafo Alan Kolbin, nos depoimentos prestados pelo professor Mário 

Arruda em uma entrevista e no pequeno trecho do documentário Histórias de 

Avá de Bernardo Palmeiro, da FUZO Produções de 1998, em que Matxa, 

Aparece executando alguns instrumentos: 

Nas gravações que me foram entregues, não constam 
depoimentos sobre a música e os instrumentos musicais. Por 
eu nunca ter tido contato com esse grupo indígena busquei 
investigar sobre os avá por meio de entrevista com o professor 
deste IGPA/UCG, Mário Arruda da Costa que participou do 
primeiro contato em 1983. Por não ser músico, em seu 
valiosíssimo relato, não pode ser mais preciso quanto às 
particularidades referentes à técnica de construção e execução 
dos instrumentos musicais, do “canto de cura” e descrição 

ritualística. (CALADO, (2006 [1998/1999]), p. 98).  

 

 Trago aqui os registros sobre os instrumentos musicais feitos pela autora 

e os encontrados em outros documentos, também algumas questões e 

observações que julguei serem pertinentes em relação aos aspectos neles 

registrados.  É importante frisar que esses instrumentos, com exceção do 

maracá, foram aos poucos deixando de ser construídos e executados pelo 

grupo assim como o artesanato, as pinturas corporais e as armas, depois do 

contato estabelecido com a FUNAI.  

 

2.2 O Iguêgue ou Wewe22  

 

 Segundo Calado (2006 [1998/1999]), é uma flauta fabricada em bambu 

grosso, com quatro orifícios no centro. Aberto na extremidade inferior, e 

soprado na extremidade superior, mede aproximadamente quatro palmos de 

comprimento e produz um som grave. O formato de construção do bocal não 

foi identificado e pelas fotos existentes, o instrumento parece ter um padrão de 

seis a oito centímetros de diâmetro. Não há registros sobre as formas e 

técnicas de construção nem sobre as funções e ocasiões em que era utilizado 

enquanto os Avá-Canoeiro viviam em grupos maiores. Também não há 

registros quanto a estes aspectos na medida em que o instrumento foi 

deixando de ser confeccionado, durante o decorrer do regime tutelar. Na foto 

                                                 
22 A nomeclatura dos instrumentos tem grafias diferentes conforme os autores. Ver Calado 
1994/1995 e Silva 2016.  
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abaixo, registrada a mais de dez anos após o início do convívio interétnico, ele 

aparece sendo executado por Matxa.                          

                                         Figura 01: Matxa 1997                   

                                          
                                               Fonte: SILVA, Lorranne Gomes da, 2016. 

 

 A transcrição do Iguêgue trazida pela autora é breve e foi realizada no 

sistema de notação ocidental, à qual não reproduzirei aqui pela impossibilidade 

de qualquer análise sem cair em equívoco, por não ter tido acesso às 

gravações como colocado anteriormente. Ela registra ainda a utilização de 

algumas apogeaturas breves na linha melódica e que os sons não são precisos 

ao sistema tonal, características bem presentes na música dos povos 

indígenas. 

 Uma questão importante a ser colocada sobre este registro é por quanto 

tempo o instrumento esteve presente no cotidiano do grupo, ou pelo menos 

sendo construído e executado pelos Avá-Canoeiro após a convivência no posto 

indígena. A foto acima é contemporânea às gravações do documentário de 

Palmeiro (1998) e como há vários registros divergentes com relação a estes 

aspectos, com é o caso do de Barreto (1987) citado anteriormente, não é 

possível se ter uma precisão quanto a eles. Esta questão será tratada 

posteriormente com os registros dos outros instrumentos. 

 Quanto ao comprimento, a medida de aproximadamente quatro palmos 

parece variar conforme as fotos registradas, onde eles aparecem com cerca de 

um metro ou mais de comprimento.  
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     Figura 02: Nakwatxa                                     Figura 03: Iawi 

                      
      Fonte: PEDROSO, Dulce,                                 Fonte: CALADO, Maria Augusta, 
      1994. s/d                                                            2006 [1998/1999] s/d 

 

 Nas fotos mais antigas de Nakwatxa e Iawi executando o instrumento, 

ele parece ter um padrão proporcional nas dimensões e nas posições de 

execução se comparados à foto anterior de Matxa 

 Já no registro abaixo, aparecem alguns aerofones de maiores 

proporções, em um deles, pode ser observado um orifício lateral não registrado 

em relação ao Iguêgue. Pelo tamanho não parece ser um orifício digital e 

também não parece ser um corte feito por acaso.  

     Figura 4: Aerofones 

 
      Fonte: PEDROSO, Dulce, 1990. s/d 
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 Silva (2016) traz um registro fotográfico de um relatório da FUNAI de 

1983, com outro modelo de aerofone, bem menor, que aparece sendo 

executado por Iawi. O mesmo não é mencionado entre os instrumentos 

musicais dos indígenas e não há relatos sobre as técnicas de construção, 

execução, utilização ou sobre qualquer outro aspecto. Pelo que se pode 

perceber parece ser aberto na extremidade distal e possuir orifícios digitais 

laterais. Quanto ao bocal não é possível saber em que formato foi construído e 

nem se possuía algum tipo de palheta, para uma possível diferenciação, se 

trata-se de uma flauta ou de um clarinete. Pela qualidade da foto não é 

possível se perceber qualquer aspecto de classificação. 

                                              Figura 5: Aerofone 1983 

 
              Fonte: SILVA, Lorranne Gomes, 2016. 

  

 Quanto a quem executava o Iguêgue nos tempos em que conviviam em 

maior número de pessoas, também não há registros precisos apesar de Calado 

(2006 [1998/1999]) afirmar que as mulheres Avá-Canoeiro subverteram os 

limites de suas regras religiosas após a convivência em grupos menores, o que 

pelo menos em relação aos aerofones, dialoga diretamente com os estudos 

existentes sobre o “complexo das flautas sagradas”23, o qual será tratado 

posteriormente. 

Um ato de transgressão quebrou os limites sagrados de 
estrutura de suas regras religiosas que fundamenta sua força. 

                                                 
23 O complexo das “flautas sagradas” é um subsistema músico-mitológico e ritual, trabalhado 

por vários autores na literatura sobre música indígena na América do Sul e na Nova Guiné, 
onde certos aerofones (incluindo outros instrumentos como o zunidor e o tambor de fenda),   
eram proibitivos às mulheres, se constituindo em tabu para elas.  Na maioria dos povos 
indígenas dessas regiões as mulheres não executam esses aerofones nem instrumentos 
utilizados nos rituais de pajelança e em muitos casos são proibidas até mesmo de ver esses 
instrumentos, ou adentrar os espaços onde os mesmos são guardados. Ver Bastos 1978 p. 
171 – 177 e Piedade 2004 p. 109-126. 
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Entre quatro adultos contatados em 1983, estavam duas 
mulheres mais velhas e um casal jovem. Para a sustentação da 
representação mágico-religiosa e a preservação de seus ritos e 
mito, as mulheres mais velhas que conheciam o tradicional 
significado do sistema de crenças sustentado pelo sistema de 
práticas, Matcha e Nakwatcha lançaram por terra a 
imutabilidade de suas leis e subverteram as normas das 
práticas religiosas e nesta condição especial assumiram os 
encargos dos serviços sagrados modificando assim princípios 
rígidos que vedavam às mulheres a participação nos rituais ou 
mesmo ouvirem o som da flauta sagrada. Hoje são elas que 
entoam o canto de cura, tocam a flauta e o maracá. Assumiram 
a função ritualística reservada ao homem para preservarem o 
caráter simbólico, essência de sua existência, resistência de 

seu grupo. (CALADO, (2006 [1998/1999]), p. 101) 
 
 Presume-se que Matxa e Nakwatxa tenham subvertido as normas das 

práticas religiosas ao tocarem os aerofones e assumirem os encargos dos 

serviços sagrados, como entoar o “canto de cura”. O papel de ambas nas 

ressignificações feitas pelo grupo teve importância fundamental e por serem 

elas que vivenciaram já na fase adulta, a sociedade ainda com maior número 

de pessoas, são as que detêm o maior conhecimento sobre as tradições desse 

período. Porém não há como confirmar precisamente uma exclusividade nas 

funções a respeito dos encargos sagrados, já que não há registros de rituais 

com a presença de pessoas de fora de sua família, nem mesmo dos 

funcionários da FUNAI, entre eles o chefe de posto Walter Sanches que mais 

tempo atuou junto aos Avá-Canoeiro.  Não é possível afirmar pelo menos com 

base nos registros, como se davam essas relações no tempo de convívio em 

grandes grupos nas aldeias, nem quando e em que circunstâncias as mulheres 

passaram a utilizar os aerofones. Existem também registros de mulheres pajé 

entre os Avá-Canoeiro do Araguaia em períodos anteriores aos últimos 

massacres e de que Iawi do grupo do Tocantins, era um participante assíduo 

dos rituais até pouco antes de sua morte, como veremos posteriormente.   

 Na medida em que o instrumento foi deixando de ser construído e 

utilizado, é possível que Matxa o tenha executado por mais tempo até ter dado 

preferência à flauta doce fabricada industrialmente, mas Iawi, mesmo com o 

grupo reduzido, não abandonou a utilização do Iguêgue e dos outros 

aerofones. Isso aconteceu conforme o grupo foi absorvendo as práticas 

culturais da sociedade envolvente, entre outros motivos que não podem ser 
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precisados, mas que alguns deles, podem ter provindo de sentimentos 

subjetivos de cada um dos integrantes da família: 

Matxa toca flauta muito bem, portanto, Iawi não gosta que ela 
toque, pois, segundo Niwatima, ele sofre quando escuta Matxa 
tocando flauta, lembra-se do passado, principalmente quando 
Matxa não tinha nenhum problema de saúde. Dessa forma, 
Matxa, para não desagradar Iawi, toca flauta apenas quando 
ele se ausenta da aldeia, o que é muito raro. Dos não 
indígenas que frequentam a aldeia poucos já ouviram o som da 
flauta de Matxa. (SILVA, 2016, p. 262).      

  

 O apreço que Matxa tem pelo instrumento pode ser visto em outros 

registros, nos pedidos feitos por ela solicitando a visitantes que tragam flautas 

para ela entre outros produtos da cidade, entre eles também uma gaita24. 

 Apesar do relato de Niwatima retratar que Iawi sofria ao escutar Matxa 

tocando flauta, por lembrar-se de quando a mesma não tinha problemas de 

saúde, pode ser possível também que a própria execução do instrumento, de 

outros instrumentos, de determinados cantos, ou até mesmo a audição da 

música de outros povos, o faziam lembrar-se do passado deixando-o 

entristecido e tenham influenciado no abandono de algumas práticas, entre 

elas, a execução de instrumentos musicais. Teófilo da Silva (2005) registra um 

estado de melancolia em Iawi após a audição de uma gravação da música dos 

Assurini onde são executados cantos e flautas:   

 
 No posto, após ouvir fitas ou cds musicais, Iawi 
perguntava pelas minhas “fitas de índio”. Quando os jovens se 
faziam presentes nestas ocasiões, Iawi pedia que os mesmos 
se mostrassem atentos e em silêncio. Uma gravação de cantos 
asurini realizada em decorrência da morte de um pajé levou 
Iawi a associar o som das flautas àquele feito pelo jacaré. Em 
seguida, quando os asurini começaram a cantar, Iawi exclamou 
“doente” e depois riu dizendo que um dos cantores estava 
cantando “alto demais”. Essa gravação suscitou um estado de 
espírito melancólico em Iawi que suspirou e ouviu com atenção 
o desenrolar dos cantos. Quando Tuia chegou ao posto, Iawi 
logo a fez sentar próximo a ele e ambos aguardaram o fim da 
gravação. Tentei aproveitar o momento para obter com eles 
alguma informação sobre o passado nas aldeias, mas o tema 
os deixou ainda mais consternados, levando-os a se despedir. 
(2005, p. 263-264). 

 

 Quanto a uma subversão das normas na execução dos aerofones pelas 

mulheres, é difícil saber como se deram os processos dessa transição com 

                                                 
24 Teófilo da Silva, 2005, p, 185. 
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base nos registros e de como se inserem aí as “práticas tradicionais” e seu 

significado. A última aldeia populosa data do final da década de 60 quando 

houve um massacre em que várias pessoas foram mortas inclusive o pai de 

Iawi. Este era criança e passou a viver com o pequeno grupo de sobreviventes 

de aproximadamente dez pessoas. Sua mãe foi assassinada anos depois e o 

pai de Tuia, último homem adulto a morrer do pequeno grupo, foi o responsável 

pela socialização masculina de Iawi e pela transmissão a ele de várias técnicas 

de caça25.  

 Não se sabe se essa transição se deu muitos anos antes desse 

massacre (o que é mais provável), ou se Iawi ou mesmo as mulheres, inclusive 

sua mãe, foram iniciados em alguma dessas “práticas tradicionais” antes das 

mortes dos homens adultos, ou se apenas passaram a utilizar os instrumentos 

após a morte dos mesmos. Silva (2016) traz um registro de vários aerofones no 

interior de um acampamento encontrado pela FUNAI na década de 1970: 

No interior da casa havia muitas panelas, copos de metal muito 
velhos, garrafas, além de cestos, foices feitas com ponta de 
metal (e que serviriam para colher arroz), um número 
excepcional de flautas, maracas, cabaças, etc. (FUNAI, 1983, 
apud SILVA, 2016, p. 260).  

  

 Independentemente desses fatores, o que se pode constatar é a 

importância fundamental desses aerofones para os Avá-Canoeiros, que mesmo 

nos contextos de fuga e em grupo muito reduzido estiveram presentes pelo 

menos quando possível no seu cotidiano.     

 

 
2.3 O Tapíte ou Tapiti 

 

 Assim como o Iguêgue, trata-se de um aerofone, segundo Calado (2006 

[1998/1999]), é construído em bambu grosso com um chifre de gado encaixado 

em uma das extremidades e a sonoridade assemelha-se a um berro de boi, 

quando soprado com força. Nos depoimentos coletados pela autora junto a 

Mario Arruda ele afirma ter encontrado apenas um instrumento já sem o chifre. 

Silva (2016) traz um relato em que Iawi afirma também a utilização de cera de 

abelha para a construção. 

                                                 
25 Ver Teófilo da Silva 2005, p. 30-31. 



   30 

 

 As dimensões em que o instrumento foi construído parecem variar, os 

registros fotográficos existentes mostram um instrumento de menores 

proporções com um chifre na extremidade distal e soprado transversalmente. 

Não é possível observar se a outra extremidade é aberta e abafada com uma 

das mãos ou fechada. O bocal é construído através de um furo lateral próximo 

à ponta do instrumento.   

 Pedroso (1994) afirma que os colonos ficavam alarmados e preparados 

para um ataque quando ouviam o som de uma “buzina” à qual presume se 

tratar de uma “buzina de guerra”, de acordo com Calado (2006 [1998/1999]), o 

Tapíte era o instrumento ouvido pelos colonos ao se referirem a esta buzina. A 

autora registra o instrumento como buzina ou chama boi. Já Silva (2016) traz 

um depoimento de Iawi afirmando que o instrumento era utilizado na 

localização uns dos outros, quando precisavam sair sozinhos. Não há outros 

registros sobre este instrumento e sobre a sua utilização que possa esclarecer 

melhor esses aspectos sem a realização de um trabalho de campo.  

                                             Figura 6: Iawi 1983 

 
            Fonte: SILVA, Lorranne Gomes, 2016. 

 
 

 Em Mainzer (1977, apud CARNEIRO, 2005, p. 77), um instrumento 

parecido é registrado como sendo uma trompa de sinal, com os mesmos 

aspectos do instrumento da foto acima, junto aos Guaicurú do Chaco no 

Paraguai, que se constitui por um canudo de bambu em que se fixa um chifre 

de boi e tem um orifício lateral.  O nome do instrumento não é fornecido e a 

descrição traz também que do orifício lateral, se prolongam duas fendas 
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paralelas formando uma lingueta, característica que não pode ser observada 

pela foto do instrumento acima.  

 Bastos e Piedade (1999), no ensaio sobre o livro de Jean Michel Baudet 

de 1997, Souffles d’Amazonie: Les Orchestres “Tule” des Wayãpi, ao tratarem 

da dispersão dos clarinetes nas terras baixas, apontam entre os dois tipos 

principais, um do “tipo Chaco”, classificado entre os pequenos clarinetes, com 

cerca de 40 cm de comprimento, pavilhão construído de cabaça ou chifre de 

animais e com palheta localizada dentro da boca do músico quando está sendo 

executado. Quanto à sua localização “estariam claramente localizados na 

periferia do sudoeste amazônico, em um arco formado pela Bolívia, Paraguai e 

Brasil meridional” (idem, p. 129). Bastos (1978) também registra entre os 

Kamayurá três tipos de trompete, dois com caixa de ressonância feita de 

cabaça, tendo entre 52 cm e 68 cm de comprimento com aspectos 

semelhantes ao instrumento da imagem. Quanto à execução transversal, 

Carneiro (2005) registra ainda a utilização de trompetes transversos e de 

clarinetas de sopro lateral entre os aerofones dos povos indígenas brasileiros.  

 Apesar de não ser possível saber se em outros tempos o Tapíte teve 

outras formas de utilização, o que levaria a crer que pode se tratar de um 

clarinete. De acordo com o depoimento de Iawi, com as características que 

podem ser observadas na imagem e com base nas descrições feitas sobre os 

instrumentos acima, pode-se dizer também que se trata de uma trompa ou de 

um trompete transverso de sinalização. 

 
 
2.4 Movokap ou Ywakápaga26 

 

 Instrumento de corda que segundo Calado (2006 [1998/1999]), era 

construído com o tronco do tamboril em forma de canoa, possuindo dois 

cavaletes, um em cada extremidade, sobre os quais se tangia uma corda. Até 

1983 a corda era feita em tripas de macaco e posteriormente foi substituída 

pela linha de pesca de nylon 200, assim como o tronco de buriti foi empregado 

no lugar do de tamboril. A autora se refere à raridade dos instrumentos de 

                                                 
26 Ver Silva 2016 p. 262. 
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corda, registrados apenas pelos primeiros colonizadores portugueses no 

Século XVI.  

 Silva (2016) registra que o instrumento já foi construído também em 

bambu, a corda confeccionada em seda de buriti e que era utilizado tanto por 

homens quanto pelas mulheres.  

 A quantidade de cordas com que os Avá-Canoeiro costumavam 

construí-lo, no entanto parece ser variada. Apesar de estar registrado como um 

monocórdio, no prefácio do livro Avá-Canoeiro: a terra, o homem, a luta de  

Pedroso (1990), o antropólogo Mércio Pereira Gomes fala sobre um 

instrumento de duas cordas à época do contato: 

Em outubro de 1983, um homem, duas mulheres e uma 
menina-moça falavam sussurrando e comiam milho assado 
num paiol de uma fazenda à beira do Rio Maranhão. O homem 
sentava-se recostado ao mourão e dedilhava duas cordas de 
nylon de um comprido e estranho “violão” que ressoava grave e 
escuro. A mulher mais velha cuidava do fogo que fazia muita 
fumaça e anuviava o fio de luz de um candeeiro e a outra 
mulher pitava um cachimbo de barro, enquanto sua filha 
tentava aninhar-se a ela, sentindo febre e frio. (PEDROSO 
1990, P. 07). 

 

 O único instrumento de cordas registrado no instrumental é o Movokap, 

mas não se sabe se o “violão” a que ele se refere corresponde a este 

instrumento ou a um outro, não registrado junto ao povo do Tocantins. Barreto 

(1987), usa o termo “viola” para se referir a um monocórdio quando assinala 

alguns traços da cultura que considera conservados até então: 

Plantas de bambu cultivadas pelas mulheres e pelo homem; 
maracás de cabaça e cabo de aroeira usados por todos nos 
rituais de cura, onde rezam para o deus Avatu, junto com o 
cachimbo de argila untada com cera de abelha e o cabo feito 
de taquari; esteira de palha bem tecida para sentarem-se, e o 
mais impressionante: uma viola de uma corda só, em forma de 
canoa, de uns dois metros de comprimento, feita de tamboril e 
tocada só por Iawi. (BARRETO, 1987, p. 40). 

    

 No entanto, indiferentemente do número de cordas, no vídeo da FUZO 

produções ele aparece sendo executado por Matxa, estando a mesma sentada, 

apoiando o instrumento em uma das pernas, segurando-o com uma das mãos 

e percutindo-o com a outra. Apesar de não ser possível visualizar o 

encordoamento por este ter espessura muito fina, no caso a linha de nylon, 

apenas uma nota soa por vez. Provavelmente a construção com mais de uma 
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corda como no instrumento da imagem abaixo, se deu para ampliar a 

intensidade sonora após a utilização da linha de nylon, não alterando a forma 

de execução, sendo as cordas percutidas simultaneamente.  

Figura 7: Iawi 1993                                 Figura 8: Iawi e Mário Arruda 1983 

    
Fonte: SILVA, Lorranne Gomes, 2016.     Fonte: CALADO, Maria Augusta, 2006 [1998/1999].  
 

 

 É importante frisar que os registros trazem apenas fragmentos de um 

passado não acessível, no qual foram vivenciados longos anos de 

transformações e de ressignificações culturais num contexto de fugas e 

perseguições, não havendo portanto possibilidade de definir com precisão os 

possíveis “traços conservados de uma cultura Avá-Canoeiro”. A grande 

variação de materiais utilizados para a construção do Movokap, por exemplo, e 

até a imprecisão com relação à sua proveniência mostram a impossibilidade de 

fazermos referência a um “todo” de uma cultura “específica” Avá-Canoeiro, 

principalmente em tempos passados, para fazer a descrição dessas práticas 

através de fragmentos.  

É interessante considerar também o contato possível dos Avá-
Canoeiro com outros povos na subida para o alto Tocantins-
Araguaia, como estratégias de (sobre)vivência nas regiões 
mais densas do Cerrado. O contato com afrodescendentes 
quilombolas pode ser um exemplo, já que existem traços de 
cultura material presentes em ambas as famílias Avá-Canoeiro, 
como o cachimbo e o movocapi, instrumento de corda utilizado 
por Iawi para tocar músicas. (SILVA, 2016, p. 120).  

 

 Como são raros os registros de instrumentos de cordas entre os 

indígenas brasileiros, fica difícil afirmar se o Movokap trata-se de um 
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instrumento ameríndio ou se a sua utilização se deu a partir do contato com 

quilombolas, o que parece ser mais evidente.    

 O principal objetivo deste trabalho é estudar através dos registros o 

contexto em que a música esteve inserida na vida dos Avá-Canoeiros e fazer 

uma interpretação sobre as possíveis funções que a mesma tenha 

desempenhado em seu cotidiano. Esses aspectos e as relações entre os traços 

culturais serão abordados no próximo capítulo. 

 

 

2.5 Mogaka 

 

 O Mogaka é um idiofone do tipo maracá, produzido pelo fruto da cabaça 

atravessado verticalmente por uma vareta de aroeira e com sementes ou 

pedras colocadas em seu interior. Os tamanhos podem variar, os registros 

mostram que a sua utilização ocorre em grande parte nos rituais. Calado (2006 

[1998/1999]) afirma que juntamente com o p’teuma (fumo do cachimbo), 

pertence ao ritual de cura e Silva (2016), que é utilizado principalmente nos 

rituais de cachimbação27. 

Figura 9: Mogaka                                                 Figura 10: Maracás                                        

      
Fonte: PEDROSO, Dulce, 1994. s/d                         Fonte: SILVA, Lorranne Gomes, 2016. s/d 

 

 No vídeo da FUZO produções de 1998, que teve o apoio de FURNAS e 

da FUNAI, apesar de ser afirmado que “agora os Avá sentem-se novamente 

seguros para retomar suas atividades tradicionais” ele aparece sendo 

executado por Matxa enquanto ela dança em companhia de Tuia, Nakwatxa, 

                                                 
27 A cachimbação trata-se de um dos ritos dos Avá-Canoeiro do Tocantins em que são 
empregados os cantos, a dança e o uso do tabaco, sendo um dos únicos aos quais existem 
alguns registros, e que será tratado posteriormente.   
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Trumak e Putdjawa, porém fora de seu contexto de utilização cotidiano.  É 

visível a influência dos produtores nesta ocasião para realizarem a gravação do 

vídeo, assim como nas gravações das execuções dos outros instrumentos. 

Pelos registros não há como saber se à época das filmagens em que aparecem 

os instrumentos, feitas já na segunda metade da década de 90, os Avá-

Canoeiros estavam ainda construindo instrumentos e produzindo artesanato 

com a frequência retratada no filme. A imagem exibida anteriormente de Matxa 

tocando o Iguêgue, por exemplo, também foi registrada nesta ocasião assim 

como outras manifestações culturais. Várias destas atividades não foram mais 

registradas após esta data, inclusive a construção e execução dos 

instrumentos musicais, com exceção dos maracás.  O que pode ser observado 

neste caso pelos registros, é que o interesse pelas “atividades tradicionais”, 

parece estar fundamentado na tentativa de justificar o empreendimento 

econômico e neutralizar os malefícios causados por ele e pelas políticas de 

“proteção”. Não em um verdadeiro interesse em conhecê-las ou compreendê-

las, sobretudo se levarmos em consideração a escassez de documentos que 

abordem a sua descrição, mesmo nos primeiros anos após o início do contato 

interétnico com a FUNAI.    

 O que está evidente na documentação é que as políticas implementadas 

fizeram com que estas práticas culturais se esvanecessem gradativamente 

após o início da convivência interétnica como podemos ver neste registro de 

2010:  

Os Avá-Canoeiro não realizam quase nenhum ritual, não fazem 
mais nenhum tipo de artesanato, inclusive as cestarias; são 
desestimulados a caça, pesca e coleta já que a FUNAI oferece 
uma cesta básica mensal; as músicas, as pinturas 
desapareceram, como várias outras manifestações [...] O 
isolamento e a falta de atividades tornam o tempo ocioso e 
tedioso para os Avá-Canoeiro.  
Assuntos como esses que são importantes para os Avá-
Canoeiro não são evidenciados nos acordos entre Furnas e 
FUNAI. Essas análises precisam ser feitas sob um enfoque 
multicultural de aceitação e respeito, não de piedade e 
obrigação pelo uso do Território indígena; mas de 
reconhecimento a um povo que pensa, chora, sofre, sonha, 
deseja e compreende o desrespeito. (SILVA, 2010, p. 136).              

 

 
 Quanto às perspectivas inculcadas sobre as “atividades tradicionais” e à 

consequente negligência na observação do contexto de dominação, o trabalho 
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de Tosta, contemporâneo à realização do documentário, traz observações 

importantes: 

O vínculo entre os resultados do “contato” (e a incutida 
tentativa de dominação) e a construção das fronteiras étnicas é 
inegável. Prova disso é o fato da característica principal que a 
mídia e os trabalhos acadêmicos e outros identificam nos Avá-
Canoeiro é a qualidade de “sobreviventes”, “heróis resistentes”, 
diretamente resultante da reação contra a invasão constante de 
suas terras em prol da colonização brasileira [...] É possível, 
assim, que estes antropólogos tenham construído a imagem 
dos “Avá-Canoeiro” como heróis, um grupo especial por 
continuar “tradicional”, à procura de seu grupo indígena 
“exótico”, ignorando inconscientemente a situação de 
dominação. (TOSTA, 1997, p.12-13). 

  

 Apesar destes fatores, o vídeo traz um depoimento importante de Matxa 

sobre uma das funções dos maracás no plano da agricultura e também sobre a 

vivência em grupos maiores, quando relata a forma de ocorrência de um dos 

massacres: 

Minha casa era aqui, grande. Moravam muitas pessoas. Uma 
família grande. Aqui as redes... muitas. Os índios tocaram 
muito maracá de noite. Plantaram mandioca. Precisa tocar para 
nascer planta nova. Depois que parou a música dos maracás... 
Já era quase de manhã. Então chegaram muitos homens. 
Atiraram muito. Muito chumbo no meu povo. Acertava na 
cabeça e o coração parava. E índio caía. Eu chorei muito. Índio 
homem, mulher, menino bonito, morreu tudo. Acabou. 
(PALMEIRO, 1998).  

 
 Não é possível saber exatamente a qual manifestação ou ritual a música 

dos maracás está associada, mas (TOSTA, 1997, p. 35) traz um registro de 

que estavam reunidas aproximadamente 100 pessoas em uma noite de danças 

e rituais antes deste genocídio acontecer. No caso, pelo depoimento de Matxa, 

este rito tem uma associação direta com o desenvolvimento da mandioca e o 

uso do maracá deve estar associado também ao desenvolvimento de outras 

plantas. Vários povos indígenas fazem celebrações e possuem rituais 

relacionados a seus cultivares, como os Krahô no estado do Tocantins com a 

Festa da Batata, por exemplo: 

 O comentário das mulheres krahô pode ser etnográfica e 
analiticamente desdobrado. Batata não nasce simplesmente, 
ela brota e dá “para alguém”. Antes escondidas embaixo da 
terra, as cabeças da Batata se tornam visíveis para a mulher se 
esta é vista como uma boa mãe, cuidadosa e generosa. Do 
contrário, a Batata não dá nada, se muda para a roça de outro 
e pode se vingar com doenças. Dotada de conhecimentos 
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xamânicos e rituais, a Batata também tem toras, cantos e 
danças que foram apropriados pelos mẽhĩ28 antigos no tempo 
do mito. (LIMA, 2017, p. 455). 

 

 Montardo (2006) traz o exemplo dos gêneros musicais e das danças nos 

rituais dos Guarani Nhandeva do Mato-Grosso do Sul, relacionadas ao cultivo 

do milho, da cana-de-açúcar e da batata, que são realizados para afastar os 

maus espíritos que trazem as pragas para estes cultivos. 

 Também é importante no depoimento de Matxa a afirmação da 

celebração noturna com a execução dos maracás, coincidente com outros 

registros, que serão apresentados no próximo capítulo. 

 

2.6 A Música Popular 

 

 O apreço que os Avá-Canoeiros têm pela música pode ser visto também 

nos diversos registros sobre as audições de música popular, feitas através do 

rádio e toca-fitas, pelo gosto que Trumak e Niwatima tem pelo violão e pelos 

pedidos diversos feitos a visitantes da terra indígena, solicitando novas 

gravações, instrumentos musicais e acessórios para estes como 

encordoamentos para violão.  Segundo os registros, a música popular está 

presente durante grande parte do dia apesar de não haver energia, sendo 

utilizados os aparelhos à pilha, as audições servindo inclusive de elo entre os 

indígenas e os funcionários, que acabam levando e ouvindo com eles boa parte 

do material.  

 A música sertaneja, segundo os registros em diversos trabalhos parece 

ser a preferida por eles, porém há uma grande diversidade de estilos 

apreciados: 

Iawi possui um acervo de mais de 100 fitas o qual exibe sem 
constrangimento, lembrando-se do nome de cada um de seus 
presenteadores. Seus gostos musicais vão de Catimbó de 
Belém, Boi Bumbá de Parintins, Mangue Beat de Recife, Rock 
londrino, funk carioca, duplas sertanejas, forró, música popular 
brasileira, cantos indígenas, gregorianos, música instrumental, 
dentre outras. A música é sempre utilizada com fins de 
descontração e relaxamento, mas possuem, indiretamente, um 
caráter didático para os avá-canoeiros quanto a nossa língua e 
costumes. (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 267-268) 

 

                                                 
28 Autodenominação utilizada pelos povos Timbira nos quais estão inseridos os Krahô. 
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 O autor afirma também que este caráter didático da aprendizagem da 

língua, através das audições musicais foi utilizado também pelo Projeto de 

Educação Avá-Canoeiro29. Neste projeto foram apresentados a eles alguns 

discos de outros povos indígenas, entre eles segundo Borges (2002), o disco 

Ñande Reko Arandu dos Guarani, utilizado para o estudo da língua Avá-

Canoeiro e também discos com músicas dos Incas, Kayapó, Kamayurá, Fulni-

ô, entre outros.    

 Trumak demonstra uma dedicação ao violão que se estende por mais de 

dez anos, Teófilo da Silva (2005) registra a sua vontade de se tornar músico 

profissional e Silva (2016), que ele passa horas tocando violão e cantando as 

músicas sertanejas que mais gosta. A habilidade musical e disposição dos 

jovens podem ser vistas neste registro onde o instrumento é executado 

também durante a madrugada: 

Diante do interesse que demonstram pela música, Trumak e 
Putdjawa, por exemplo, passaram a receber aulas de violão em 
Minaçu que somente foram interrompidas com a escassez de 
recursos para transporte dos mesmos. Eles demonstraram uma 
incrível versatilidade e capacidade de aprendizado musical. 
Treinavam ou ensaiavam ao violão os acordes e músicas que 
aprendiam durante a madrugada, momento privilegiado, 
segundo eles, para ouvir melhor o som e acertar a posição dos 
dedos sem recorrer à luz do dia. O treino no violão também 
passou a ser uma forma de preenchimento do tempo sempre 
que a realidade se mostrava monótona. (TEÓFILO DA SILVA, 
2005, p. 266). 
 

 O encerramento das aulas de violão por falta de recursos para os 

combustíveis deixou os jovens resignados pois, segundo o autor, os mesmos 

vêem em atividades como esta, assim como nas de letramento, as 

oportunidades para superar sua realidade de isolamento na área indígena.  

 Questões como esta mostram como os anseios dos indígenas são 

sempre colocados em segundo plano por diferentes motivos, em relação aos 

objetivos definidos para eles por parte dos tutores. É evidente o seu apreço, 

habilidade e dedicação à música, registrado também entre diversos povos 

desde o início da colonização (inclusive pelos jesuítas); e também que apesar 

das dificuldades, seu empenho no aprendizado continua. Fica evidente ainda, 

por meio destes registros, que se por um lado, o seu direito de decidir é 

                                                 
29  Projeto realizado com o objetivo de aquisição da leitura/escrita alfabética e também de 
outros aspectos que envolvem educação e cultura pelos Avá-Canoeiro.  
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sobrepujado pelas prescrições culturais de “continuar tradicional”, por outro, 

esbarra também na falta de assistência e estímulo por parte das instituições 

responsáveis por administrar o seu destino.  
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3 OS RITOS, A CACHIMBAÇÃO E A MÚSICA NAS TERRAS BAIXAS DA 
AMÉRICA DO SUL 
  

 Sobre os rituais, sabe-se muito pouco ao seu respeito, pois os Avá-

Canoeiros são muito reservados quanto a eles, não prestando informações 

sobre esse assunto. O ritual praticado por eles sobre o qual existem mais 

registros é o da cachimbação: 

Os rituais sempre foram restritos aos Avá-Canoeiro, que não os 
realizam perto dos não indígenas. Isso dificulta descrições e 
entendimentos mais precisos sobre essas atividades. Sabe-se, 
por exemplo, que a cachimbação é um dos rituais praticados 
por eles, entretanto, não se tem registro de nenhum não 
indígena que participou desse ou outros rituais.  
Segundo relatos de Niwatima, em 2014, cachimbam em 
círculo, dançando ao ritmo do maracá e quem participa são os 
mais velhos. Esse ritual pode ter várias finalidades, mas ainda 
não registradas. (SILVA, 2016, p. 258)    

   

 Apesar destas práticas rituais não terem sido presenciadas e não 

haverem estudos que podem descrever precisamente as suas funções ou 

características principais, elas parecem ser as que até então tiveram o papel 

mais significante na existência do grupo do Tocantins principalmente após o 

início do contato interétnico no posto indígena. Apesar de algumas afirmações 

de que elas haviam sido abandonadas, vários registros mostram que elas 

estiveram presentes no cotidiano do grupo servindo inclusive como base de 

sustentação e superação às diversas condições existenciais impostas pelos 

conflitos e políticas implementadas após o contato.  A força destas 

manifestações é registrada em diversas ocasiões e mostra a recusa de um 

relacionamento extremamente passivo, como foi convencionado em alguns 

documentos.  

 O ritual de cachimbação é o único registrado ao qual foi atribuído um 

nome, não se sabe quais são seus propósitos principais, mas sim que o 

mesmo está relacionado ao uso dos maracás. Não é possível confirmar 

também se o mesmo tenha alguma ligação com o desenvolvimento de algumas 

plantas.  

 Como atividades de pajelança são feitos alguns registros, entre eles os 

de Pedroso (1994) sobre uma vida religiosa intensa em 1983 com o uso do 
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fumo e do maracá em rituais de pajelaça e os de Tosta (1997) em que são 

abordados relatos sobre elas e sobre a iniciação de Putdjawa nas mesmas: 

É comum, principalmente entre as mais velhas, trancarem-se 
em suas casas por muitas horas, segundo o Chefe de Posto 
me informou, em “atividades de pajelança”. Durante a segunda 
viagem, em maio/junho de 1996, a Potdjawa foi reportada pelo 
Chefe de Posto e pelo Trumak como estando sendo iniciada. 
(1997, p. 35). 

 
  Outro fator importante que tem relação com estas manifestações, como 

veremos mais adiante, é a construção de uma casa no alto de uma serra 

distante das casas do posto indígena, para onde se mudaram. As crianças, 

segundo Leitão (2002), apesar de dormirem todos os dias na casa de sua 

família após a mudança, preferiam passar a maior parte do dia no posto. 

 É sob estas circunstâncias, que a autora discorre sobre uma 

manifestação com o propósito de cura na ocasião em que a menina Putdjawa 

se encontra com um problema estomacal que ocasionou uma febre.  Nakwatxa 

na ocasião queria levá-la para casa, conforme a tradução das crianças sobre 

as frases na língua Avá-Canoeiro, que ela pronunciava enquanto se 

aproximava algumas vezes da menina e dava alguns tapas leves em sua 

cabeça. As crianças então afirmaram numa das vezes repetidas em que esta 

manifestação aconteceu, que era preciso “cachimbar” para que ela sarasse, 

mas a menina se recusava a acompanhá-la. A autora afirma também já ter 

presenciado uma cena semelhante quando Nakwatxa repetiu o procedimento 

em outra ocasião, na qual Matxa não se sentia bem. Quanto à relação entre o 

tabaco, os maracás, o canto e a cura, a autora registra: 

O uso do cachimbo é sempre vinculado, nas falas de Putdjawa 
e Trumak, ao uso do maracá e cantos que não podem ser 
cantados em qualquer lugar e momento (portanto supomos que 
sejam sagrados). Estas ações são referidas como algo secreto, 
praticadas em momentos de reclusão no ambiente doméstico 
do grupo, durante os quais não é permitida a presença de 
outras pessoas. Tanto Valter como Putdjawa e Trumak 
mencionaram o desejo do grupo em iniciar os dois 
adolescentes, ainda na infância, na prática do uso do fumo. 
Entretanto estas tentativas foram quase sempre frustradas 
devido à rejeição dos dois a esta prática, o que é favorecido 
pela pouca presença deles na residência familiar. (LEITÃO, 
2002, s/p).   
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 Segundo os registros a que tive acesso, a primeira a se referir a estas 

manifestações como “ritual da cachimbação” é Borges (2002), ligando-o a um 

ritual de cura. Os Avá-Canoeiro se utilizam do fumo também fora dos rituais 

conforme alguns registros, como o citado anteriormente no sub-capítulo sobre 

o Movokap (PEDROSO 1990, p. 7).    

 Apesar de Pedroso (1994) descartar a hipótese da origem mestiça dos 

Avá-Canoeiros, ela afirma algumas evidências do seu contato ocasional com 

quilombolas em determinadas localidades do território:  

O pequeno grupo avá-canoeiro contatado em 1983, nas 
imediações do rio Maranhão, possui um traço da cultura 
material nitidamente neobrasileira: o cachimbo em forma 
trapezoidal. Os demais grupos indígenas brasileiros, atuais ou 
pré-históricos, fazem seus cachimbos com outra forma, 
completamente distinta, usada por sertanejos do interior desde 
muitos anos. Isto pode indicar um contato mais estreito entre 
os avá-canoeiros e indivíduos neobrasileiros (negros, brancos 
ou mestiços, enfim povos não-autóctones). (1994, p. 45-46). 

 
 Os cachimbos parecem ter mantido este padrão trapezoidal com o 

passar do tempo, como podemos ver nas imagens abaixo: 

Figura 11: Cachimbos                                   Figura 12: Cachimbos em 2015 

   
Fonte: PERDROSO, Dulce, 1994. s/d          Fonte: SILVA, Lorranne Gomes da, 2016.  

 

 Quanto ao material utilizado na construção, Pedroso (1990) afirma a 

utilização de cerâmica e madeira, não especificando a planta da qual é retirada 

esta última. Pelas imagens parece ser utilizada também uma espécie de 

pigmentação no corpo do cachimbo, possivelmente o jenipapo.  Calado (2006 

[1998/1999]) traz também uma descrição sobre ele: 

Ao praticar seus ritos mágicos, fumam cachimbo, que 
denominam, p’teuma, único utensílio ainda fabricado em barro, 
sempre negro, cabo amarelado de taquara. Acredita-se que 
além da utilização para fumar, tenha funções nos rituais, como 
veículo de defumação.  (2006 [1998/1999], p. 102) 

   



   43 

 

 A autora faz a transcrição de um canto denominado “canto de cura”, 

cantado por Matxa, que segundo ela foi gravado nos primeiros contatos feitos 

pela expedição de Mario Arruda com o grupo do Tocantins em 1983. Os 

principais aspectos descritos no artigo são de que o mesmo não é 

acompanhado por qualquer instrumento, a execução é livre com pulsação 

própria, regida pelo texto, com a utilização da pausa por diversas vezes. Esta 

transcrição é mais longa em relação à do Iguêgue, a autora descreve também 

uma mudança no timbre, empregada num segundo motivo e uma pausa longa  

num determinado momento do canto.  

 Outro ponto importante colocado por ela com base nos depoimentos de 

Mário Arruda, é que à época, os Avá-Canoeiro canoeiro viviam cantando, ao 

escurecer, à noite e ao amanhecer. Coloca que quando Iawi canta, é um canto 

de agradecimento, de louvor, se Matxa canta, é um canto de cura. Neste caso, 

como exposto anteriormente, não há como afirmar uma exclusividade sobre 

estas questões, pois os registros mostram que não foram realizados estudos 

consistentes sobre elas, mesmo na época em que os Avá-Canoeiro “viviam 

cantando”, afirmações como esta se tratam, portanto, de construções 

romantizadas que vêm de encontro aos estudos de Tosta (1997).   

 Quanto aos propósitos do canto, a autora registra: 

O “canto de cura” é uma linguagem espiritual, expressa a 
função mágica, que possui significado e uso específico. O 
canto é um dos elementos da magia que com seu texto preciso 
comunica com o cosmo e é por essa relação que o canto 
possui eficácia. É uma linguagem simbólica cujo discurso 
poético/melódico possui a função mágica de cura. (idem, p. 
102) 

  

 No artigo não há tradução do canto e nem o registro de alguma fala ou 

manifestação como as descritas anteriormente por Leitão (2002), que o 

relacione com o cachimbo ou os maracás, porém Teófilo da Silva (2005, p. 

154) afirma, segundo alguns depoimentos colhidos entre os indígenas, que em 

ritos de cura, os maracás parecem não ser empregados e sim, sopros, 

massagens e tapas na cabeça do doente e também que o fumo é chamado de 

remédio por eles. 

 Quanto ao ritual da cachimbação, o autor registra relatos de funcionários 

que o escutaram em diversas ocasiões, em noites e madrugadas enquanto os 
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Avá-Canoeiros moravam perto do posto indígena, antes de se mudarem para a 

casa construída na serra. Para o autor essa construção denota uma inversão 

em determinadas posições de poder, buscando maior autonomia de suas 

ações e mais liberdade em relação às suas expectativas e atitudes ante as 

perspectivas e interesses de seus tutores. Ele registra ainda uma alegação dos 

funcionários de que os Avá-Canoeiro se mudaram para poderem realizar a 

cachimbação, as pinturas corporais e para cantar.  

 A nova casa é descrita por ele como sendo uma síntese do espaço 

público, da vida social, ritual e cerimonial, onde o grupo na ausência de sua 

sociedade exerce a sua espacialidade privada, espaço dialógico, lugar da 

representação política do grupo, de tomada de decisões, partilha de cantos e 

de diferenciação étnica dos homi ou maira30. Segundo ele, é também o espaço 

de atualização da vida em aldeia em determinados momentos, quando não se 

encontram na funai31: 

Estes momentos estão marcados frequentemente pelo 
entardecer (momento de retorno para a oka32), noite e 
madrugada quando se dão os rituais de cachimbação e pintura 
corporal, o uso das flautas, a narração de histórias e as 
conversas em avá-canoeiro sobre os eventos do dia, 
problemas e programação de atividades individuais ou 
conjuntas. (TEÓFILO DA SILVA, 2005, p. 164). 

  
 Quanto à organização interna da casa o autor faz importantes relações 

entre o posicionamento das redes, os bens pessoais, fogos, animais 

domésticos e onde o lugar central ocupado por Matxa, é percebido por ele 

como possível principal oradora do grupo (2005, p. 152). Apresenta alguns 

possíveis propósitos e funções do ritual da cachimbação, através de descrições 

feitas pelos funcionários e pelos indígenas, onde são empregados os maracás, 

os cachimbos, as pinturas corporais com jenipapo e os cantos, que à época 

dos registros, segundo ele, eram entoados por Iawi e acompanhados pelas 

mulheres mais velhas. Após observar a posição dos pássaros em torno das 

                                                 
30 Termos utilizados pelos Avá-Canoeiros para se referirem aos não índios. 
31 Denominação atribuída por eles ao posto indígena.  
32 O autor passou a utilizar este termo após constatar que o mesmo era ocasionalmente 
utilizado pelos funcionários juntamente com o termo “casa do Iawi” para depreciar a casa 
construída na serra, no intuito de convencê-los a voltar para a casa de alvenaria do posto, à 
qual era desqualificada pelos indígenas nesse período por diversos motivos, entre eles, o frio e 
a escuridão. Eles denominaram esta casa também como a casa “da funai”. 
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brasas dos fogos33, nas manhãs após os eventos rituais, e fazer uma 

comparação com os estudos sobre os Tupinambás, o autor supõe se tratarem 

de rituais de contato com antepassados mortos, que se comunicam através das 

aves.    

 Sobre a mitologia dos Avá-Canoeiros, Calado (2006[1998/1999]) registra 

que possuem um deus único que governa o universo e comanda a natureza, 

chamado Awato, quando há a escassez de frutas ou de peixes, foi ele quem as 

colheu ou os requisitou para morar no céu e os devolverá quando caírem as 

chuvas (p. 100).  Para Teófilo da Silva (2005), awatua designa trovão e está 

ligado ao termo tawato, utilizado para designar as aves de rapina, através das 

quais fez a suposição de que os mortos se comunicam. Outra suposição feita 

por ele é de que sejam “ritos de controle das forças violentas do trovão 

(awatua)” (2005, p. 153), após fazer comparações com os Tapirapé sobre a 

proteção contra o trovão trazida pelo tabaco. Segundo ele os Avá-Canoeiros 

não tocam nem ouvem música, não acendem fogos ou ligam equipamentos 

elétricos por temerem os raios de awatua quando ocorrem as chuvas: 

De fato, os avá-canoeiros costumam se referir de forma 
recorrente quando na iminência de chuvas ou temporais a 
awatua e à força deste para matar com seus raios 
aqueles que o deixam bravo por manipular o fogo. A 
personificação de awatua seria a de um “índio brabo”. 
Outra figura semelhante a awauta é ytigoi (arco-íris) que 
seria um “índio sem roupa e brabo” que lança flechas 
sobre os homens conforme me foram caracterizados por 
Trumak e Iawi. Os avá-canoeiros também não 
confirmaram as informações de que auwatua manda 
animais e caça durante as chuvas pesadas, mas há 
chances de que eles tenham segredado tais assuntos de 
mim. De qualquer modo, pode-se afirmar que o 
imbricamento do mundo da caça e do mundo sobrenatural 
se dá por uma certa intermediação xamanística. (idem, p. 
153). 

  

 O que pode ser observado nos registros acima é de que há uma ligação 

direta entre o ritual da cachimbação, os maracás, as pinturas corporais, o 

canto, a dança e a aspersão da fumaça do tabaco. Parece haver também uma 

distinção entre este ritual e os ritos de cura, por não haver registros que se 

                                                 
33 Os Avá-Canoeiros do Tocantins mantém seus animais domésticos amarrados através de 
cordas no caso dos maiores, ou barbantes no caso dos menores inclusive as aves, neste caso 
os gaviões. 
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refiram à utilização dos maracás nestas atividades. A utilização dos maracás 

parece estar, portanto, com base nas suposições dos autores e nos 

depoimentos colhidos entre os Avá-Canoeiros, relacionada ao crescimento das 

plantas, ou associada ao uso do cachimbo, à comunicação com o sobrenatural, 

com antepassados mortos, ao controle das forças do trovão, ou à obtenção da 

caça e dos peixes. Já os ritos de cura, parecem estar mais associados ao uso 

do cachimbo, os sopros, os tapas na cabeça e os cantos. O uso do tabaco 

parece então ter papel central como instrumento em quase todos estes 

propósitos. 

 A utilização do tabaco como instrumento de cura pode ser visto em 

vários povos, entre eles os Kamayurá, que segundo Menezes Bastos (1978), 

trabalham a cura espiritual através do paye, pela utilização de fumo, sopros, 

manipulações e sugações, que podem atingir a alma do doente. Para vários 

povos também o conceito de “soprar” abrange diversas esferas e diferentes 

contextos, entre os Wauja do alto Xingu, por exemplo:  

O termo ejekekiyekeho significa soprar (um instrumento 
musical, uma comida quente, a fumaça do cigarro) ou rezar. 
Esta última possibilidade surge por extensão ao sopro do 
tabaco, o princípio básico da cura xamânica. Esta associação 
une os domínios da música com o xamanismo através do ato 
de soprar, apontando para um nexo que pode ter pertinência 
amazônica. Aqui podemos também relacionar o termo 
keselelekepei que significa chupar, tanto um líquido quanto a 
fumaça do tabaco e ainda o instrumento Talapi, cujo som é 
produzido através da aspiração do ar. Este instrumento, assim 
como todos os instrumentos ligados ao complexo da flauta 
kawoká, deve ficar fora da visão das mulheres. (MELLO, 1999, 
p. 95). 
 

 Menezes Bastos e Piedade (1999), que trazem o verbo wayãpi pù, que 

significa “sopro sonoro” para os Wayãpi da Amazônia, colocam esta pertinência 

entre o sopro os aerofones e o xamanismo. Ao discorrerem sobre a distribuição 

e a predominância tipológica dos aerofones na região amazônica, tratam sobre 

a relação de proximidade complementar feita por Baudet (1997), entre o 

xamanismo e a música dos aerofones. Esta última é caracterizada pela 

emissão de sopros audíveis e invisíveis, já as artes do xamanismo são 

caracterizadas pela emissão de sopros audíveis, através da voz humana e de 

sopros visíveis através da fumaça do tabaco. Neste caso, a preponderância 

dos aerofones no instrumental amazônico estaria ligada a outras manifestações 



   47 

 

que envolvem o sopro, principalmente às ligadas ao xamanismo, num jogo 

estrutural entre visibilidade e audibilidade (1999, p. 135).  

 Piedade (2006) ao analisar estes aspectos, as relações com os 

aerofones, o xamanismo, as indumentárias, a dança, os contextos do “soprar” e 

os sentidos da visão e da audição, acrescenta: “Desta forma, os rituais com 

aerofones e toda sua expressividade plástico-musical-coreográfica podem ser 

aproximados a um grande xamanismo coletivo” (2006, p. 40).  

 É possível então, quanto à relação de pertinência amazônica envolvendo 

o xamanismo e os aerofones, se levada em consideração a hipótese da subida 

do rio Tocantins partindo desta região, que os aerofones tenham 

desempenhado alguma função nas manifestações rituais dos Avá-Canoeiros. 

Porém apesar do seu apreço por estes instrumentos e de Teófilo da silva 

(2005, p. 164), ter assinalado o uso noturno das flautas na casa da serra, não 

há como afirmar pelos registros, que eles tiveram ou tenham algum vínculo 

com os rituais, servindo apenas como uma hipótese para o desenvolvimento de 

pesquisas posteriores, assim como a relação das mulheres com os rituais e os 

aerofones no caso do “complexo das flautas sagradas”.  

Sobre este, Piedade (1997) faz reflexões a respeito das relações da 

“casa dos homens”: “instituição social com forte sentido religioso, político e 

militar, abrigada num espaço exclusivo para os homens, como uma espécie de 

clube masculino proibido às mulheres” (1997, p. 107) e o “complexo das flautas 

sagradas”:  

O complexo das flautas sagradas é uma variação de uma 
instituição mais geral, que é a casa dos homens, marcada 
especificamente pela existência de instrumentos musicais e 
pela sua proibição visual/prescrição auditiva em relação às 
mulheres. Creio que há transformações possíveis neste 
modelo, sendo que uma sociedade que tem as flautas 
sagradas pode não ter uma edificação de casa dos homens [...] 
ou vice-versa, como os Bororo, que possuem casa dos 
homens, mas não flautas sagradas. (idem, p. 110).    

 

 Ao analisar a literatura sobre diferentes povos que possuem estas 

instituições e como elas se inserem, se relacionam, ou se diferenciam entre 

eles, o autor coloca que a primeira se caracteriza principalmente pelo espaço 

de ritos de iniciação, formação de guerreiros, ligação com espíritos, e em 

muitos casos, possui uma edificação também chamada casa dos homens. Já a 
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segunda se caracteriza, segundo o autor, por instrumentos sagrados, em sua 

maioria aerofones, presentes em alguns rituais e relacionados à espíritos 

poderosos, que podem causar diferentes malefícios (inclusive a morte), 

conforme cada sociedade, caso os instrumentos sejam vistos pelas mulheres 

ou crianças.  Estas podendo ainda sofrer punições, como por exemplo, o 

estupro coletivo das mulheres, no caso dos Wauja. Em várias sociedades ele 

aponta a coexistência das duas instituições e também casos onde a casa dos 

homens é também chamada de “casa das flautas”.    

 Por outro lado o autor se refere também a certos rituais femininos onde 

os homens são impedidos de participar, havendo um equilíbrio entre a 

participação masculina e feminina na região amazônica e em Papua-Nova 

Guiné (ibidem, p. 114).  

 Entre os Wauja, o autor registra ainda em relação às flautas Kawoká, à 

época de sua pesquisa, mulheres “donas” de flautas, que segundo ele 

pertencem ao complexo das flautas sagradas: 

Os donos destes conjuntos são, respectivamente, Man. 
(esposa do pajé Ulp.), Kul. (irmã dos chefes Iut. e Atm,), o pajé 
Its, Uit. (pai do flautista Tar.) e Itsk. irmão do pajé Ulp.). Entre 
os cinco donos de kawoká na aldeia Wauja, há, portanto, duas 
mulheres. Estes nomes estão relacionados aos apapaatai34 que 
causaram a doença em seus donos. Cada conjunto tem um 
dono, uma pessoa que ficou doente por causa do apapaatai 
kawoká. Após o diagnóstico do pajé iakapá sobre o apapaatai 
que estava causando a doença, o iakapá realiza a cura por 
meio da fumaça, retirando o feitiço de apapaatai do corpo do 
doente, e um parente afim do doente é eleito seu 
kawokalamona35. (PIEDADE, 1997, p. 119). 

  

 As flautas sagradas são também relacionadas por Menezes Bastos e 

Piedade (1999) ao jogo estrutural entre visibilidade e audibilidade, pois em 

muitos casos na Amazônia, as mulheres são proibidas de ver os instrumentos, 

mas não de ouvi-los.  

 Em relação aos instrumentos sagrados ou rituais proibitivos às mulheres 

entre os Avá-Canoeiro, Pedroso (2006), traz um relato da família do Araguaia, 

ao discorrer sobre as modificações causadas em sua sociedade, pela redução 

                                                 
34 Espíritos poderosos relacionados ao instrumento sagrado. 
35 quer dizer algo como “contrato com apapaatai”, indicando que a pessoa é “dona” de um ou 
vários apapaatai, e por isto participa e promove festas destes apapaatai pagando tributos 
(comida, performance musical, etc.) (1997, p. 120).  



   49 

 

da população, que mostra a possibilidade das mudanças na estrutura social 

nas questões que se referem ao gênero, terem ocorrido quando ainda havia 

aldeias mais populosas: 

 A redução da população indígena provocou certamente 
modificações profundas na sociedade Avá-Canoeiro, com 
relação à organização do trabalho, às regras de matrimônio e 
ao parentesco, etc. No comportamento das famílias, verifica-se 
que à mulher não é negado o uso de armas para caçar, como 
ocorre em outros grupos indígenas. Da mesma forma os rituais 
de pajelança também são realizados por mulheres. A família do 
Araguaia conta que, quando ainda eram autônomos e as 
aldeias, mais populosas, havia várias mulheres pajés. 
Lembram que muitas tinham fama de muito poderosas. (2006, 
p. 121).     

 

As questões que envolvem a possível utilização das flautas nos rituais 

ou instrumentos sagrados, o complexo das flautas sagradas, as questões de 

gênero e suas relações com os Avá-Canoeiro são portanto de difícil precisão.    

 Outra característica importante sobre os rituais nas terras baixas 

colocada por Menezes Bastos (2007) e que deve ser levada em consideração, 

é a da sequencialidade na organização musical, através da articulação no 

repertório de canções, denominada pelo autor como estrutura sequencial. Este 

sistema cancional diz respeito a um padrão organizacional das canções ou 

peças instrumentais no interior dos rituais. Segundo o autor, frequentemente 

este sistema está ancorado na cronologia do dia e da noite e possivelmente em 

outros ciclos temporais como os meses, as estações e até anos, como no caso 

de seus estudos sobre os cerimoniais xinguanos, por exemplo, no ritual 

funerário do Yawari36: “sendo ele um daqueles ritos — muito comuns nas terras 

baixas — de longa duração, cujas preliminares podem estar a anos de 

distância de sua execução propriamente dita” (2007, p. 299). O autor ressalta 

ainda que peças isoladas parecem não fazer muito sentido na região. 

 Montardo (2006), apoiada em um registro de Curt Nimuendaju sobre os 

Apapovuka-Guarani, no qual ele constata dois tipos de canções nos rituais, 

estuda a sequencialidade dos cantos e danças nas manifestações 

xamanísticas dos guaranis. Na ocasião da morte de um enfermo, durante a 

realização de um ritual onde cantavam vários pajés acompanhados por 

                                                 
36 Segundo o autor há registros de realização deste ritual desencadeada por falecimento 
ocorrido há dez anos antes de sua execução.   
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mulheres, no início do século XX, Nimuendaju percebe uma mudança na 

dinâmica dos cantos após a constatação do óbito, a passagem de uma 

marcação rítmica forte e acelerada, para uma dinâmica solene. Em seus 

estudos sobre os rituais diários, a autora traz dois gêneros musicais, um de 

andamento mais lento com caráter de invocação e outro de andamento mais 

rápido, acompanhado por coreografias de lutas com caráter de combate, os 

dois sendo complementares entre si em relação aos propósitos do ritual37: 

“percorrer o caminho de encontro aos deuses, embelezar o corpo e protegê-lo 

das doenças” (MONTARDO, 2006, p. 117). 

 Analisando a estrutura sequencial dos cantos durante a noite ritual 

através dos depoimentos dos Guarani Kaiová e Nhandeva, nos quais eles 

afirmam enumerar os cantos que devem ser executados, conforme a ordem 

revelada nos sonhos, a autora constatou a alternância entre os dois gêneros 

musicais, e entre os cantos que são executados até o amanhecer. Segundo os 

depoimentos, através dos cantos eles percorrem os caminhos que fazem a 

ligação com o sobrenatural, envolvendo além da comunicação com os deuses 

e com os antepassados, também a cura e a proteção, sendo possível tanto a 

subida dos guarani às aldeias divinas, quanto à descida das divindades. 

Vitória Portillo, xamã nhandeva, me explicou o processo de 
cura como sendo feito através de Karai Miri. Segundo Vitória, 
“ele” desce por um fio, como o fio do telefone ou como num 
rádio, e canta, permitindo a comunicação entre longas 
distâncias, do mesmo modo que aqueles aparelhos permitem 
comunicar-se com, por exemplo, a cidade vizinha. 
(MONTARDO, 2006, p. 126). 

 

 Neste caso, além do emprego de gêneros musicais diferentes 

envolvendo diversos cantos no repertório do Jeroky, ele é também 

caracterizado por uma multiplicidade de propósitos e funções, fator que 

demonstra a complexidade e a pluralidade de sentidos que estão envolvidos 

nestas manifestações e que em muitos aspectos são congruentes em relação 

aos registros sobre os rituais dos Avá-Canoeiro. Entre a sequencialidade na 

cronologia do dia e da noite e em outros ciclos temporais como os meses e as 

estações do ano, também pode ser estabelecida uma relação: 

                                                 
37 O de andamento mais lento foi denominado pelos guarani de jeroky e o de andamento mais 
rápido yvyra’íja.  Já o ritual como um todo foi denominado de Jeroky. 
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Finalmente, devo dizer que, não me é possível enquadrar as 
práticas xamânicas dos avá-canoeiros enquanto uma forma de 
distração ou passatempo. O cultivo do fumo e o pedido 
insistente que fazem do mesmo aos funcionários sugere uma 
certa frequência de ritos xamânicos, realizados particularmente 
à noite e na ausência dos brancos. As evidências de maior 
atividade ritual que pude observar ocorreram pouco antes da 
estação das chuvas, quando os índios se pintaram com 
jenipapo e utilizaram os casulos de uma colméia de 
marimbondos para criar um motivo estético. Não saberia 
precisar a finalidade destes rituais e os índios não quiseram 
torná-la clara. (TEÓFILO DA SILVA. 2005, p. 271). 

 

 A realização de rituais acontece também por ocasião do nascimento de 

uma criança Avá-Canoeiro, porém há bem poucos registros sobre estas 

manifestações. Teófilo da Silva (2005), afirma que neles a criança recebe um 

nome tendo seu nariz pressionado com o polegar e a partir daí, passa a 

receber “maior atenção e vigilância por parte das demais mulheres do grupo” 

(2005, p, 115). Na ocasião do nascimento de Putdjawa, este procedimento foi 

feito por Matxa e segundo o autor, os Avá-Canoeiro costumam nomear os 

recém-nascidos com o nome de antepassados recentes, neste caso Putdjawa 

era o nome da mãe de Iawi.  O autor traz também registros de várias formas de 

rejeição pelo restante do grupo a Trumak, nascido antes de Putdjawa, às quais 

ele atribui a possibilidade de terem sido causadas pela não realização do ritual 

de nascimento. O menino logo após o nascimento foi encaminhado para a 

cidade de Goiânia com seus pais, que tiveram seus costumes violentados por 

uma possível precipitação dos funcionários do posto indígena, o que deixou 

Matxa e Nakwatxa revoltadas. Apesar de a criança estar aparentemente sadia, 

acabou adoecendo e ficando internada num hospital por causa de negligências 

na Casa do Índio da FUNAI. O menino voltou à terra indígena meses após o 

regresso de seus pais, que acabaram rejeitando-o, assim como as mulheres 

mais velhas, durante um longo período38. 

 Quanto à mudança de nomes, que acontece no decorrer das fases da 

vida, não há registros que a relacionem a algum rito de passagem, bem comum 

entre vários povos. Teófilo da Silva (2005) traz um relato de Iawi afirmando já 

ter tido outros dois nomes, Jagutika, quando menino e Jagwalika quando rapaz. 

Trumak e Putdjawa em 2003 passaram a se chamar respectivamente Jatulika e 

                                                 
38 Ver Teófilo da Silva, 2005, p. 112-113.  
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Niwatima, numa renomeação promovida por Matxa. Sobre ritos fúnebres, 

também não há conhecimento sobre eles, apenas foram publicadas algumas 

notícias após a morte de Iawi ocorrida em 2017.  

 É interessante assinalar aqui quanto aos ritos de nominação, de 

passagem ou até mesmo os ritos fúnebres independentemente dos termos 

utilizados para defini-los, todos eles, estão diretamente relacionados às 

transformações ocorridas na estrutura social e às fazes da vida, as quais 

precisam ser frequentemente atualizadas, inclusive mitologicamente, como 

podemos ver neste registro sobre a transformação definitiva das crianças, em 

garotos nomeados entre os Suyá:   

A introdução de novas pessoas no mundo social exige uma 
atualização do momento mítico de constituição da própria 
socialidade, atualização esta que marca o caráter do social 
como em constante criação, uma sociedade que não é “dada”, 
mas deve permanentemente transformar-se em si mesma. 
(COELHO, 2007, p. 241). 
 

  O papel desempenhado pela música em diversas sociedades é também 

um importante fator observado pelos autores nas terras baixas, como 

assinalam Menezes Bastos e Piedade (1999), sobre o livro de Baudet (1997) 

que aborda a importância do universo da musicalidade na estruturação social 

dos Wayãpi, onde as esferas social e musical estão sistematicamente 

articuladas, vendo a música não como uma consequência da estrutura social, 

mas sim como um meio de construção e organização da sociedade. Entre os 

Wauja e a música das flautas Kawoká, Piedade (2006) também destaca a 

música como núcleo de significado: 

Considero a música de kawoká integralmente como um gênero 
musical, no sentido de que configura uma unidade musical-
simbólica, e decorre daí que não trato a música como mero 
comentário ou ilustração do sistema simbólico, mas sim como 
um núcleo de significado onde se encontram codificados nexos 
sócio-culturais observáveis em várias esferas da cultura. (2006, 
p. 37). 

 

  Menezes Bastos (2007) traz alguns exemplos dos papeis 

desempenhados pela música nos rituais entre os Kamayurá, onde ela 

intermedia como sistema pivot os universos das artes verbais, das expressões 

plástico-visuais e coreológicas. Também entre os Pano Chibicobino, onde 

existe até uma relação de tradução entre essas esferas, as canções como 
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traduções dos motivos pictóricos, ou estes, as transcrições visuais das 

canções, sua forma de notação musical. Nos Kamayurá, as relações entre o 

mito, a música, a dança e os adornos corporais, levaram o autor a descrever a 

suíte em que a música é o elemento transformador de verbo em corpo, em 

superação à ponte colocada entre mito e música por Lévi-Strauss:  

A ponte que ele lança entre, numa margem, o mito, na outra, a 
música, a meu ver esta sendo a sua grande contribuição à 
Musicologia, ela que, por assim dizer, me preparou para 
enfrentar o caso etnográfico desta dissertação, caso este que, 
já “êmicamente”, coloca o mito e a música como os dois pontos 
iniciais da suíte que, completada pela dança (e, também pela 
plumária e pintura corporais), é a armação própria do discurso 
cerimonial: na entrada do sistema, o mito, ainda palavra, 
linguagem de referência por excelência; na saída a dança, a 
corporificação mimética dos referentes; no meio, como sistema 
pivot, a música, máquina de transformar verbo em corpo: da 
cognição à motricidade, passando pelo sentimento. (MENEZES 
BASTOS, 1978, p. 45).  

 

 Apesar de não ser possível saber com precisão sobre os propósitos e as 

funções desempenhados pelos rituais na vida dos Avá-Canoeiro, a observação 

dos registros mostra claramente a relevância e o valor que estas manifestações 

vieram desempenhando em seus constantes processos de transformação e 

atualização sociocultural, em meio às formas de existência que lhes foram 

impostas. Teófilo da Silva (2005) aponta nas práticas xamânicas mais uma 

forma de sublimação do que de superação da realidade tutelar e também como 

uma forma de tornar possível o convívio interétnico.  

 É possível observar que mesmo com o abandono de várias práticas e a 

completa transformação de outras, os sentidos de algumas delas parecem ter 

sido mantidos e atualizados, se constituindo ainda como um núcleo de 

significado na organização da estrutura social dos Avá-Canoeiro, como no caso 

das práticas xamânicas. Se outrora tiveram a liberdade e espaço suficiente 

para a utilização de suas máscaras e indumentárias na realização de seus ritos 

e se com o passar do tempo, no decorrer das imposições e transformações, 

estas vieram a perder o sentido, eles atualizaram na medida do possível essas 

práticas preservando o núcleo do seu significado cosmológico, imprescindível 

para sua sobrevivência através dos maracás, das danças e dos cantos. Se por 

um lado elas não foram suficientes para a superação da realidade tutelar, 
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atuam ainda como grandes aliadas para a superação das transformações 

ocorridas em suas vidas. 

Nada poderia ser mais violentamente distante de sua própria 
concepção de mundo cuja ausência física, corporal, de seus 
parentes não significa o esvaziamento de sua presença social 
e potência curativa em suas vidas. O mundo onírico que 
aparentemente acionam para curar seu passado através de 
seus rituais xamanísticos é precisamente aquele que os 
mantém saudáveis e abertos ao futuro. (TEÓFILO DA SILVA, 
2011, p. 83) 
 

 A presença destas práticas como núcleo de significado na existência dos 

Avá-Canoeiro e como ferramenta nos processos de renovação, demonstra 

portanto, ter importância fundamental no seu cotidiano e também nas 

transformações ocorridas, que são recorrentes com o passar do tempo. A 

superação destas transformações é também um importante fator para 

demonstrar sua capacidade de renovação e uma importante ferramenta em 

relação aos desafios a serem travados na busca pelos direitos e pela 

autonomia. Entre os Avá-Canoeiro do Araguaia, os registros mostram o quanto 

este fator está tendo papel fundamental na tomada de consciência política 

pelos mais jovens, que ao se lançarem na luta pelos direitos, venceram 

diversas batalhas, obtendo inclusive o reconhecimento da terra Taego Ãwa 

como seu território tradicional e estão em posição avançada em relação à luta 

pela sua demarcação.  

 É de fundamental importância que as decisões que dizem respeito às 

questões políticas, sociais e também às suas práticas culturais sejam tomadas 

por eles, que ao contrário de estarem “em via de extinção”, estão crescendo 

não apenas em relação às estatísticas populacionais, mas também em relação 

à tomada de consciência política e cultural através da união com outros povos 

e aliados na busca pela autonomia. Quanto às práticas culturais, o seu 

significado, seus propósitos e suas funções, são intrínsecos à sua existência, 

serão, portanto, eles que definirão a trajetória que estas seguirão e os papéis 

que venham a desempenhar. 

     A união com os Tapirapé fortaleceu as trocas culturais e fez despertar 

o interesse por algumas práticas do grupo do Tocantins nos mais novos. Silva 

(2016) registra o interesse de Niwatima em aprender as pinturas corporais dos 

Avá-Canoeiro, incentivada pelo marido Parazinho Tapirapé, as quais eram 
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ensinadas à época por seu pai Iawi, que orientava sobre os motivos pictóricos 

a serem pintados e as maneiras de fazê-los em homens ou em mulheres.  

 Alguns autores destacam também a importância das práticas culturais 

destes povos na busca pela autonomia no nível político com a sociedade 

envolvente. Bastos (2007) coloca a musicalidade e a artisticidade como 

importantes alavancas na sensibilização dos “civilizados”, nas lutas pela 

cidadania das sociedades indígenas nas terras baixas, que passaram a 

produzir seus próprios vídeos, discos e outros eventos diversos. Abreu (2005), 

ao tratar das práticas etnográficas e de colecionamento exercidos em 

diferentes períodos históricos da antropologia, evidencia as crescentes 

reivindicações de grupos pelo direito de serem os sujeitos de suas narrativas e 

de falarem por si, trazendo entre os exemplos o do Museu Maguta, criado em 

1991 pelos Ticuna no estado do Amazonas. O museu é desde a sua criação 

um importante instrumento de auto-afirmação na luta pelos direitos políticos e 

territoriais dos Ticuna contra madeireiros e latifundiários da região, que adquiriu 

visibilidade e acabou sendo projetada internacionalmente.  

 Assim como o grupo do Araguaia teve sua luta pelo direito à terra 

visibilisada e reconhecida após o crescimento dos mais jovens, que nela se 

engajaram, é fundamental que os Avá-Canoeiro do Tocantins possam exercer 

o seu lugar de sujeitos de direito e passem a reivindicar seu lugar de fala, sua 

maneira de existir conforme suas perspectivas, inclusive em relação à suas 

práticas culturais, seja através do Iguêgue, do Mogaka, ou do violão por meio 

da música popular. Estes são caminhos que cabem a eles decidirem, conforme 

apontem as suas necessidades no decorrer do tempo, cabendo a quem é de 

fora atuar no máximo como aliado na busca pela autonomia política e 

conscientização, que provavelmente se darão através das uniões, das trocas 

culturais e com o crescimento dos mais jovens. 

Desse modo, sou obrigado a insistir que para proceder à 
etnografia da sobrevivência avá-canoeiro não é a uma 
sociedade avá-canoeiro que se deve reportar, como se fosse 
imediatamente possível nos ocupar abstratamente dos termos 
que supostamente a fundamentariam, mas às formas culturais 
de interação possíveis que esses índios vieram e vêm a 
atualizar para sobreviver no mundo com os brancos. (TEÓFILO 
DA SILVA, 2005, p. 45). 
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 Quanto ao ritual da cachimbação e a questão de serem reservados em 

relação a ele, Teófilo da Silva (2005) faz também uma suposição pertinente 

sobre a sua motivação, ao apontar os estudos de Clastres (1990 [1974]) sobre 

os Guarani do Paraguai. Nesses estudos o autor discorre sobre as palavras 

que servem para se dirigir aos deuses, as Belas Palavras, agradáveis aos 

ouvidos dos divinos e que devem ser dirigidas somente a eles, o universo 

religioso o qual os Guarani mantiveram durante séculos protegido da 

conspurcação e do conhecimento dos brancos. Esta suposição sobre os 

motivos estarem relacionados à proteção de sua cosmologia dos brancos, pode 

ser também pertinente em relação aos Guarani, se levarmos em consideração 

o instrumento que dá nome ao rito da cachimbação:     

 A bruma39 é companheira da chama, assim como a fumaça do 
cachimbo é companheira do tabaco consumido. A bruma de 
Jakaira40 reúne em si a substância divina do humano. As Belas 
Palavras. A bruma dos sacerdotes e dos profetas (a fumaça de 
seu cachimbo) permite-lhes ter acesso à bruma originária, faz 

com que ouçam os deuses. (CLASTRES, 1990 [1974], p. 41). 
 

 O fato de que para um branco ter ouvido pela primeira vez as Belas 

Palavras dos Guarani, segundo o autor negadas inclusive para os jesuítas, 

foram necessários além de séculos de convivência, ainda uma confiança só 

estabelecida em uma relação que vai além de uma grande amizade, mostra de 

certo modo, o quanto eles mantém vivo na memória todo o mal estabelecido na 

relação com o branco nas diferentes gerações. Não o considerando, portanto, 

confiável, nem digno de conhecê-las, apesar do respeito que mantém para com 

ele, revelam ao mesmo tempo a importância que estas práticas desempenham 

para a sua existência, devendo assim ser ferrenhamente protegidas. 

 Para os Avá-Canoeiro, portanto, esta suposição parece ser bem 

plausível, não lhes faltando motivos, mesmo entre as pessoas com quem 

mantiveram anos de convivência, para que mantenham estes ritos longe do 

alcance dos maira.      

 
 
 

                                                 
39 A bruma segundo o autor pode ter dois sentidos para os Guarani. Um se referindo à neblina 
que os primeiros sóis fazem surgir sobre a floresta no fim do inverno, o outro à fumaça do 
tabaco, que repete a primeira, a bruma original, elevando-se do cachimbo, traçando o caminho 
que conduz o espírito à morada dos deuses.  
40 Deus do panteão Guarani, guardião da bruma, onde nascem as belas palavras. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

  
 A luta pelo reconhecimento de direitos e pela sobrevivência é um fator 

inerente a diversas comunidades em diferentes grupos e países, tanto na 

América Latina quanto em outras partes do mundo. Com a imposição de seu 

modelo econômico, sobretudo nos dias de hoje, onde as feridas do 

colonialismo, da expropriação e da concentração de renda se mostram cada 

vez mais evidentes, o imperialismo impõe sobre os países dominados um 

regime cada vez maior de opressão e espoliação de sua população, 

principalmente àquelas comunidades mais vulneráveis ao avanço de suas 

medidas. No Brasil a questão fundiária atravessa um momento crítico e 

limítrofe de expropriação territorial, principalmente aquelas que envolvem a 

questão indígena e a extração de recursos naturais ou o agronegócio. 

 Os Avá-Canoeiro, após séculos de conflitos, espoliações e de travarem 

diversas batalhas, conseguiram o reconhecimento de seu território pelo Estado 

(no rio Araguaia ainda em processo de demarcação, com diversos avanços, no 

alto Tocantins, em processo de homologação, mas que corre a mais de dez 

anos), porém ambos ainda em estado de vulnerabilidade. O grupo do Araguaia, 

após a tomada de consciência política pelos mais jovens, vem travando uma 

batalha judicial contra ruralistas pela demarcação, enquanto o grupo do 

Tocantins tem seus recursos e sua vida política gerida pela FUNAI em parceria 

com Furnas Centrais Elétricas S.A, subsidiária da Eletrobrás. Ambas 

instituições sofrendo duros ataques e processos de sucateamento, a segunda 

ainda de privatização, o que pode tornar ainda mais vulneráveis a realidade 

dos dois grupos.  

 Este trabalho, ao contrário de querer corroborar com esses ataques a 

estas instituições, foi estruturado sobre os registros que dizem respeito à 

situação política do grupo do Tocantins, para que através destes, pudessem 

ser analisados os contextos em que foram produzidos os registros musicais. 

Conforme o aprofundamento da pesquisa bibliográfica, tornaram-se evidentes 

os fatores relacionados às violações aos direitos humanos, políticos e 

econômicos dos indígenas, percebidos em decorrência da busca pelos 

registros musicais, fatores estes que se tornaram fundamentais para que este 
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trabalho pudesse no mínimo, além de tentar descrever alguns dos aspectos 

musicais, contribuir um pouco para a superação dessa realidade e também 

para políticas indigenistas mais eficazes para os índios. 

 O título foi escolhido na tentativa de contrastar os processos de 

invisibilização dos indígenas descritos no capítulo 1 e fazer uma relação com 

os diferentes contextos que o sopro pode assumir, colocados no capítulo 3, 

decorrentes da fumaça do tabaco, ligado à reza e à cura em diversos povos e 

sempre presentes entre os Avá-Canoeiro, inclusive no rito mais registrado entre 

eles.  

 Entre todas as questões que envolvem estas práticas culturais dos Avá-

Canoeiro e o pouco conhecimento que se tem sobre elas, estão alguns pontos 

que podem ser levantados à seu respeito. Em relação a uma exclusividade de 

funções atribuídas a cada integrante do grupo, na execução de cantos ou dos 

instrumentos musicais, o cruzamento dos registros mostrou que não há como 

se ter uma precisão clara como foi afirmado em alguns documentos. O mesmo 

pode ser dito sobre a subversão das regras religiosas por parte das mulheres 

ao executarem os cantos e os aerofones, fator que pode ser colocado apenas 

como possibilidade e não como uma verdade absoluta, através de descrições 

precipitadas sobre as práticas religiosas tão protegidas por eles. Estes fatores 

evidenciam que a criação e colocação de “práticas tradicionais” sobre os 

indígenas, expostas por Tosta (1997) em relação a uma suposta “cultura Avá-

Canoeiro”, também se fizeram observar em relação aos registros musicais.   

 Apesar de não ser sobre as práticas culturais de uma possível sociedade 

Avá-Canoeiro, situada no passado que se deve fazer referência para uma 

descrição de sua realidade, é importante que os registros destas 

manifestações, mesmo aquelas que tenham sido abandonadas, não sejam 

abordados de forma prescritiva e sim que sua descrição possa contribuir para o 

entendimento das formas atuais de interação e renovação cultural. 

 As hipóteses colocadas entre os possíveis propósitos na realização dos 

ritos pelos Avá-Canoeiros parecem abranger segundo os registros, a 

comunicação entre os antepassados mortos, o controle das forças do trovão, a 

comunicação com o sobrenatural, o desenvolvimento das plantas, a obtenção 

da caça e dos peixes e a cura. Por outro lado, parece não haver uma relação 

direta entre o ritual da Cachimbação e os ritos de cura, nos quais os maracás 



   59 

 

não parecem ser empregados. Outras questões que ficam em aberto em 

relação aos rituais, é sobre uma possível utilização dos aerofones e da 

sequencialidade nos períodos de realização dos mesmos.   

 Quanto ao “canto de cura”, não é possível saber pelos registros se o 

mesmo mantém uma relação de exclusividade quanto a este propósito ou de 

como o mesmo está atrelado às outras esferas que envolvem os rituais nas 

terras baixas da América do Sul, como a comunicação com o sobrenatural, o 

natural, os antepassados ou os deuses. 

 O que pode ser evidenciado pelos registros a respeito destas 

manifestações é que elas serviram como pilar de sustentação para a 

sobrevivência dos Avá-Canoeiro no convívio interétnico e que a musicalidade 

está presente como um núcleo de significação, renovação e ressignificação do 

cotidiano. Se entre os diversos povos da América o apreço pela música é uma 

questão crucial, é bem visto que os Avá-Canoeiro possuem uma dinâmica de 

adaptação e uma capacidade extraordinária de superação. 

 É através dos diversos registros como este que faço uma observação 

em relação às diferentes vertentes de propósitos e funções que a musicalidade 

Avá-Canoeiro pode abranger e refletir. Se no xamanismo as manifestações que 

envolvem a música se mostram de crucial importância para sua existência, elas 

também estão presentes no empenho e na dedicação através da absorção da 

música e do repertório da sociedade envolvente. Quanto aos caminhos e 

trajetórias a serem traçados em relação a estes sentidos ou propósitos que a 

religiosidade ou a musicalidade pode envolver, em se tratando de práticas 

tradicionais ou de outras que venham eles a atualizar, é imprescindível que 

seja transferido a eles o direito de decidir.      
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