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Eu resolvi entender um pouco, desde a minha graduação em Antropologia, a 

questão entre conhecimentos tradicionais e biotecnologia. Meu interesse, mais 

especificamente, concentrava-se em entender os processos sociais pelos quais os povos 

indígenas estão lançando mão para lidar com essa fronteira das relações políticas entre 

povos indígenas, Estados nacionais, empresas multinacionais, organizações não 

governamentais e outros atores do cenário do indigenismo contemporâneo no Brasil 

(Ramos 2000 e 1998).  

Primeiro realizei um trabalho junto aos Wapichana, povo indígena que vive 

na fronteira de Roraima com a República Cooperativista da Guiana. Esse trabalho era 

um estudo sobre o patenteamento de dois conhecimentos tradicionais (Ávila 2001). 

Posteriormente, já no mestrado, resolvi estudar o caso do retorno de sementes de milho 

antigo para o povo Krahô, no âmbito do projeto de retorno das sementes para a roça 

Krahô, o milho pohumpey (Ávila 2004). Foi assim que eu entrei no universo Krahô. 

 

 

 Os Krahô se auto-denominam Mehin e são aproximadamente 2.500 pessoas, 

distribuídas em 20 “aldeias”,na Terra Indígena Krahôlandia, no nordeste do Estado do 

Tocantins, conforme mapa acima1.. Seu território foi reconhecido na década de 1940, 

mas foi homologado em 1990. Esse processo de reconhecimento  fundiário foi fruto de 

um massacre que eles sofreram dos fazendeiros e, principalmente, da postura indígena 

                                                 
1 Especificamente nos municípios de Itacajá e Goiatins.  



perante esse fato. Eles tinham três aldeias nessa época, os fazendeiros levaram o gado 

para eles fazerem uma festa, cachaça para embebedar os homens e mataram 23 pessoas 

(Melatti 1978).  

Eles são um povo Jê-Timbira, onde todos falam a língua materna e o 

português2. Historicamente os Krahô são formados por três povos que se amalgamaram 

e que hoje conhecemos por “Krahô”: os Kempokateyê,  da antiga aldeia Pedra Branca; 

os Põrekateyê da antiga aldeia da Cachoeira que se chamava Cabeceira Grossa; e os 

Mãkraré da aldeia do Galheiro.  

Os primeiros contatos com os não-indígenas foram em Carolina, uma cidade 

do sul do Maranhão, fundada à partir de um acordo de um chefe Krahô com um 

fazendeiro recém chegado na região. Os Krahô “batizaram” esse cupen (não indígena), 

deram-lhe um nome, fizeram-no pahi (chefia honorária ) e fizeram um acordo assim: “tu 

não atacas minha aldeia, eu não roubo teu gado e tu me ajuda a matar os outros índios 

com que eu brigo, tá bom? Tá bom! Respondeu o fazendeiro recém-chegado na região”. 

E assim as relações se sustentaram durante cinqüenta anos, na metade do século XIX, 

até que os “índios bravos” saíram de Carolina e os regionais convenceram os Krahô à ir 

em num barco e os levaram até a foz do Rio do Sono, perto de Palmas - TO, mais ou 

menos uns 500 km de distância. Depois da morte de um frei que os acompanhava, os 

Krahô vieram subindo novamente, provavelmente retornando para a região de Carolina.    

É preciso entender o que é o “Krahô”, o que é o “Timbira”, para entender o 

conflito que ocorreu no acesso aos conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade. Os povos Timbira (os Krahô são um dos 08 povos Timbira que 

sobreviveu aos massacres da expansão colonial) têm uma longa história de contato com 

os não-indígenas de mais de 200 anos. São unidos por uma Forma Timbira, 

compartilhando mitos, história, parentesco, cosmologia, língua, espacialidade da aldeia, 

sistema médico, sistema político, organização social (Azanha 1984). Continuam 

reconhecidos como povos conservadores e uma aldeia Timbira sempre está de festa, 

alternando em tempos de latência e tempos já de efervescência. O que regula a vida são 

os essas festas rituais, os amnj kin, (festas indígenas) ligados com a colheita, com a 

iniciação dos jovens, termino de resguardos por doenças e/ou nascimento entre tantos  

outros. 

                                                 
2 Hoje em dia, crianças de 05 ou 07 anos já estão falando português, porque tem vários profissionais não-
indígenas que trabalham nas aldeias como professores, técnicos de enfermagem e demais membros das 
equipes multidisciplinares de saúde indígena, assessores de associações locais, indigenistas, chefes de 
posto da FUNAI, entre outros. 



Basicamente, os povos Timbira tiveram duas estratégias de relação com os 

não-indígenas: uma foram esses acordos - que eu falei dos Krahô, mas utilizados pelos 

Ramkokamekra e Apanjekra Canelas - e outra estratégia foi o enfrentamento na briga - 

que foi a tática dos Krikati, dos Gaviões e de outros povos Timbira já extintos.  

A unidade sociocultural “Timbira” congrega aproximadamente 8.000 

indivíduos distribuídos em oito povos residentes em três estados. São os Krikati, Gavião 

Pyhcobjê,  Apanjekra Canela e o Ramkokamekra Canela no Maranhão. No Tocantins 

são os Krahô e os Apinajé. No Pará estão os Parakatejê. Na semântica da língua Timbira 

existem duas formas de nomear os grupos humanos Timbira. Têm as designações dos 

povos que terminam com katejê ou jê (como Pyhcobjê) e outros que terminam com 

kamekra ou kra (Como os Apanjekra). Quer dizer que povos que chamam “kateye”, 

com ye, são povos que tiveram a mesma origem e têm uma relação de aliança; povos 

que se chamam “kamekra” são povos que têm origens distintas e têm uma hostilidade 

entre si (Azanha 1984). 

 

Formato de uma aldeia Timbira 

 

Mas porque a falar disso? Porque nos Krahô existem os Porekateye, os 

Kempokateye que são “amigos”, separados, mas “amigos”. Mas temos ainda os 

Mãkraré que é Mankamekra que são outro povo. Essa união em uma unidade étnica 

composta por povos distintos e com relações de hostilidades em muitos casos é um 

componente importante das relações políticas internas de cada contexto étnico Timbira.   

Esse processo não aconteceu só nos Krahô. Os Apinajé têm dois subgrupos; 

os Gavião são três; os Apanjekra-Canela do Porquinhos são três também; os 

Ramkokamekra são mais uns três; e os Krikati são a união de vários povos. Esse 

processo de união reverbera hoje em dia, por exemplo, nas decisões conjuntas que esses 

povos têm que tomar nos processos “participativos” para asfaltamento de estrada. A 

pergunta que é colocada pelos indígenas é que grupo vai negociar? Por exemplo, é 



necessário que para o asfaltamento de uma rodovia que cruza a área Apinajé todos os 

Apinajé cheguem à uma posição. Daí surgem os impasses como “ah, mas o povo da 

Mariazinha quer, o povo do São José não quer”, essas dificuldades que se têm estão 

presentes no caso do acesso aos conhecimentos tradicionais dos Krahô. Como construir 

uma representatividade que seja realmente representativa em contextos locais como o 

vivenciado pelos povos Timbira? 

Assim como os Krahô, todos os povos Timbira se auto-denominam Mehin 

(Minuendaju 1971). Essa expressão pode ser dividida em Meh: um pronome 

coletivo/nós, hin é pessoa, é carne. Por exemplo cucruti hin é carne de anta. A 

organização de sua sociedade é dividida em diversos pares rituais. Um desses é o da 

seca (wakmejê) X inverno (katamjê), assim na metade do ano que é a seca quem 

governa a aldeia são os membros do “partido”3 da seca, na metade do ano que é a chuva 

quem governa é o “partido” da chuva. Então, é um regime político sazonal. São uma 

sociedade com uma organização e uma estrutura social complexa, refinada, com um 

sistema dual com diversos pares de metades - mas eu não gosto de metades porque 

parece que o ideal é o número igual. Eu uso partidos, porque é o termo usado pelos 

índios e expressa as desigualdades, tem partido que tem mais gente, tem partido que tem 

menos gente, isso tem a ver com a história também. Essas metades sazonais, esses 

partidos de classe de idades, partidos de animais, alguns a pessoa adquire pelo nome, se 

é o da seca; o da chuva vem pelo nome, você não escolhe, você recebe do seu tio 

materno de preferência se você é homem ou da sua tia paterna, irmã do seu pai se você é 

mulher. Há uma ênfase muito forte no sistema de nominação, tanto que eles nomeiam 

todo branco que chega na aldeia e começa a entrar no sistema da dádiva/reciprocidade 

local. Tem a questão da amizade formal, que são aquelas pessoas ligadas pelo nome 

onde você não pode ter relação sexual, eles viram parentes próximos de você. Então, um 

nome tem parentes ligados, que são as pintxwyj que são as mulheres/comadres e os 

hõpin que são os homens/compadres. 

E têm as casas de wyty que é uma instituição tradicional dos povos Timbira 

que mostra as melhores formas de sociabilidade, segundo a opinião deles: receber bem 

as pessoas e ser generoso. Todo dia os homens se reúnem de manhã no centro da aldeia, 

divididos nos pares da seca (cujos membros ficam a leste do pátio da aldeia) e chuva (à 

oeste). Se é uma reunião mais longa eles vão para casa de wyty e o dono da casa tem que 

                                                 
3 Termo usado em português pelos Timbira para designar seus pares de metade. 



alimentar os presentes, fazendo os panelões de arroz, de feijão, de mandioca, de carne. 

Tudo é dividido em metades para ser distribuídos. Os Timbira consideram uma honraria 

a pessoa ser dona de casa de wyty e cada aldeia deve ter idealmente três casas de wyty: a 

dos homens maduros, dos homens novos e das mulheres.  

É preciso lembrar que unidade não é uniformidade, ou seja, há diferenças 

internas que devem ser consideradas. Por exemplo, o sistema mpédico é bastante 

semelhante entre os povos, mas a denominação dos especialistas médicos varia. Os 

Krahô e povos Canelas chamam os curadores de wajaca. Os Apinajé chamam de 

wayangá e os Krikati e Gavião-Pyhcopjê os denomimam de hycahur. O sistema de 

explicação e transmissão das doenças, cura e corpo são muito próximos. Isso é 

importante para entender que o Krahô faz parte de um sistema maior que é a unidade 

Timbira. No acesso aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, 

veremos que haverá um conflito de representatividade entre Krahô e Timbira.  

No mestrado, eu queria estudar o projeto da Embrapa Kapey conhecido 

como o resgate do milho Krahô que foi premiado tanto no Brasil quanto no exterior. Ele 

tem algo que chama a atenção pois os índios foram buscar a semente que os agentes 

não-indígenas os “fizeram” , com as políticas da FUNAI da década de 1970, de plantio 

de  arroz e inserção dos indígenas no mercado regional. Aí quando eu estava lá 

estudando esse projeto, acompanhando o trabalho da Embrapa estoura o acesso do 

conhecimento dos pajés krahô de outra aldeia no norte da área, um local mais isolado e 

que não participa do movimento político de união das aldeias Krahô, encabeçado pela 

Associação Kapey. A Associação Kapey (União das aldeias Krahô) entra com uma ação 

na justiça contra a autorização dada por outra associação indígena representativa de 

comunidades Timbira e estoura grande conflito. Foi assim que eu passei a acompanhar  

questões sobre medicina tradicional no âmbito do trabalho com os wajacá. Foi a partir 

dessas experiências etnográficas - que a gente não controla – e que faz parte do fazer 

antropológico.  

Passo agora a abordar o projeto Embrapa Kapey. Ele começa em 1995 com a 

ida de uma comitiva de lideranças Krahô na sede da Embrapa, (CENARGEN) falando: 

“... sabemos que vocês têm as sementes dos antigos guardadas nas suas geladeiras, nas 

suas câmeras frias e nós queremos levar essa semente de volta para nossa aldeia porque 

nós já recuperamos a nossa machadinha ritual que estava na mão da Universidade de 

São Paulo, museu na USP, que havia sido coletada por Harald Schultz que é marido da 

antropóloga do projeto das cabeças de gado da década de 1970. Schultz era um 



antropólogo alemão que esteve entre os Krahô ainda na primeira metade do século XX e 

escreveu vários textos sobre magia, morte e acusação de feitiçaria entre os Krahô. É 

importante associar a recuperação de artefatos culturais (como a machadinha ritual) com 

a problemática do acesso aos recursos genéticos. Na década de 1980, os Krahô haviam 

ido à São Paulo para recuperar a machadinha ritual, em uma negociação de meses. As 

lideranças indígenas passaram de três a quatro meses em São Paulo negociando com o 

pessoal do Museu de Etnolgia da USP que, a principio não queria devolvê-la, mas a 

machadinha foi devolvida aos Krahô. Hoje ela é o símbolo da Kapey. A machadinha é a 

uma entidade mítica que trouxe os cantos Krahô, ou melhor, para os Timbira como um 

todo. Era uma arma de guerra, disputada e é uma honraria para um indivíduo ser 

portador do Kuyré (machadinha). É importante falar sobre isso porque o mesmo 

processo pode ser observado na questão do retorno das sementes de milho. Havia 

sementes nas câmeras frias da Embrapa, eles selecionaram aquelas que acharam 

interessantes, de milho, de fava,  de outras culturas que eles haviam deixado de 

produzir, como por exemplo, batata doce que é muito importante por conta do ritual do 

jô-jõ-pin (festa da batata doce). Essas sementes retornaram para as roças indígenas e 

isso dá um impulso na associação Kapéy que até então era mais uma figura 

jurídica.Com o projeto do milho, ela ganha uma visibilidade nacional e internacional. 

Tem a temática da alimentação, do resgate da alimentação tradicional, da segurança 

alimentar e da valorização dos conhecimentos tradicionais indígenas. A Kapey ganhou 

um prêmio do BNDES e iniciou uma negociação com o banco para um projeto de 

possibilitar uma escola agro-ambiental, para fazer melhorias de estradas interligando as 

aldeias e para fazer um complexo sede dentro da área Krahô que tem uma forma da 

aldeia Krahô, onde cada aldeia tem uma casa para ser hospedada, em um processo de 

apropriações e criações muito interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

Sementes de milho tradicional pohumpej. 

 



As sementes têm seus os caminhos que eu chamo de “percurso da semente”, 

pois ela é apropriada enquanto semente Krahô mas na verdade, geneticamente falando, 

ela foi coletada em roças Xavante na década de 1970. Não é o milho pohumpey que os 

Krahô utilizam nos resguardos. Não é o milho branco, milho pipoca, mas “virou” o 

milho Pohumpey, é o milho Pohumpey hoje. O percurso das sementes inicia-se na roça 

Xavante onde elas são coletadas nas roças Xavante, tinham um nome Xavante quando 

foram coletadas pela Embrapa. Depois ela adquiriu um outro nome, um é número “x” da 

prateleira “y” do banco de germoplasma. Depois de uns 15 anos ela retorna para roças 

dos Krahô e é chamada de Pohumpey, o “milho bom” onde Pohum é milho e Pej é bom, 

bonito, maravilhoso. Aí tem o fortalecimento da Kapéy enquanto instituição. 

Todavia, no processo de acesso conhecimentos tradicionais Krahô  associado 

aos recursos genéticos, temos também a relação da UNIFESP e da Associação Wyty-

Cate das Comunidades Timbira do Maranhão e Tocantins. Esta associação reúne as 17 

comunidades dos povos Timbira do Maranhão e Tocantins. Por isso a gente falou sobre 

o que é Timbira e o que é Krahô. A Wyty-Cate , na época tinha 13 aldeias associadas, 

sendo que 04 são dos Krahô. Numa dessas aldeias Krahô é feito a pesquisa para estudar 

as  plantas conhecidas pelos curadores (wajacá), especialmente aquelas que tenham 

relação com o sistema nervoso central. Uma doutoranda da UNIFESP vai para a Terra 

Indígena Krahôlandia, especificamente para a aldeia Nova, e, inclusive à outras aldeias 

krahô (do sub-grupo Mãkraré) que não são associadas à Wyty-Catë e faz um ambicioso 

estudo etnofarmacológico (Rodrigues 2001).  

É importante entender as sub-identidades relacionadas com o processo 

histórico ainda se fazem operante na conjuntura atual. Na área Krahô tem o Riozinho 

que é um divisor de territórios. Os Mãkrare sempre viveram ao sul do Riozinho, e se 

misturaram com os Xerente. A aldeia Nova é a primeira aldeia a sair desse “território 

Makraré”. A aldeia Nova está muito ligada coma formação da Wyty-Cate, a associação 

Timbira. Os Makraré rompem com a FUNAI, expulsam a FUNAI de dentro da sua área, 

quebram toda a estrutura que a FUNAI tinha colocado, enfermaria, posto de saúde 

porque foram acusados de plantadores de maconha. Isso levou mais ou menos 10 anos e 

a aldeia Nova principalmente ficou com o apoio não governamental, com o Centro de 

Trabalho Indigenista - CTI no caso.  

A Pedra Branca sempre foi muito próxima da FUNAI, todas a políticas 

publicas, todas as atividades da FUNAI estão lá e é aldeia que origina a associação 



Kapéy. O ultimo sub-grupo é o pessoal da Cachoeira e do Rio Vermelho “joga para os 

dois lados”, pega o apoio do não governamental, pega o apoio do governamental.  

É interessante como uma configuração de 1903 ainda está viva no ano 2000 

e sentido para a política interna dos Krahô. Isso está presente na questão dos limites da 

propriedade e de legitimidade de quem representa quem para o conhecimento 

tradicional Krahô. O conflito gira em torno de que uma associação que representa vários 

povos (ainda que os Timbira sejam extremamente próximos socioculturalmente) 

negociou uma pesquisa etnofarmacológica sobre o conhecimento tradicional de um 

único povo (os Krahô) que, por sua vez, possui uma associação que congrega a maioria 

de suas aldeias. Para complexificar mais ainda, somente 03 das 17 aldeias dos Krahô 

foram consultadas para o inicio da pesquisa. 

A associação Wyty-Cate, que congrega os povos Timbira, fez um contrato 

com a UNIFESP, aonde autorizou o ingresso dessa pesquisadora na área, ela entrevistou 

sete curadores e um entendido em remédio. Os curadores vêem e se relacionam com os 

espíritos, mas muitas pessoas são “entendidos em remédios”, ou seja, conhecem 

remédios e utilizações terapêuticas das plantas do cerrado. Essas oito pessoas 

informaram 408 plantas e 530 receitas só com aquelas plantas que possuem provável 

efeito no sistema nervoso central. Depois dessa primeira etapa de campo, a pesquisa foi 

fazer os testes clínicos para produção do medicamento, para ver se ela consegue alguma 

principio inovador que lhe permita patentear. Selecionaram 25 plantas, para serem 

pesquisadas 5 por ano, com maiores chances de obterem uma patente. Nesse momento a 

Kapey ficou sabendo através de uma reportagem na revista FAPESP e fizeram uma 

“Carta Aberta do povo Krahô” questionando o processo de acesso aos conhecimentos 

tradicionais dos Krahô e solicitando 20 milhões de reais como taxa de bioprospecção 

pela coleta indevida de recursos genéticos em área de Terra Indígena. Isso foi para 

mídia estourou na imprensa brasileira.  

Os dois projetos (do milho pohumpey e dos curadores) têm muita coisa em 

comum. Ambos respeitam as questões da Convenção da Diversidade Biológica, todos 

previam repartição de beneficio, respeito ao consentimento prévio informado, produção 

dos termos de anuência prévia. Na época não tinha a legislação, a Medida Provisória 

não estava em curso, ela entrou em vigor no meio do processo e, então, ambos tentam se 

acertar com o CGEN. E ai o que acontece? Fica essa disputa a partir de umas reuniões 

que teve na área Krahô. 



Entendo que, para os Krahô, foram marcadas várias reuniões dentro da área, 

e a lógica para eles me parecia ser a seguinte: o conhecimento já fora acessado, 

queriama continuidade da pesquisa, mas como contrapartida ao acesso os Krahô 

queriam apoio para um projeto de medicina tradicional. E essa posição dos Krahô foi 

interessante porque saiu de uma disputa interna, (entre quem é Mãkraré X quem não é), 

que no final do processo se juntaram e foram brigar contra a UNIFESP, congregando 

dois pontos de vista: da Wyty-Cate e da Kapéy que já vinha discutindo essa questão de 

projeto para os curadores há muito tempo.  

Foram várias reuniões na Kapey, estando presentes a FUNAI, Ministério 

Público Federal, 6ª Câmara, UNIFESP, lideranças indígenas de todas aldeias. E tem 

uma coisa muito estranha nessas reuniões que é a diferença de poder que tem nesses 

projetos. A UNIFESP comparece nas reuniões com uma advogada que é especialista em 

propriedade intelectual. E os Krahô sem ninguém do ponto de vista jurídico específico 

sobre Propriedade Intelectual para dar suporte. Os Krahô produzem uma posição 

consensual de que eles apóiam a continuidade da pesquisa desde que tenha um projeto 

de medicina tradicional e fazem o termo de anuência prévia, deixando expresso que eles 

querem um projeto de medicina tradicional indígena como contra-partida. Mais do que 

isso, querem um projeto originado das próprias discussões internas que vinham 

acontecendo faz anos e não um projeto “de fora para dentro”. E o que acontece? Tem 

um impasse. Entendo que o projeto não foi para frente por uma posição da UNIFESP 

que alega que não pode se envolver com práticas curandeirísticas que não são 

cientificamente comprovadas. Então, a gente entra no paradoxo que reconhece a 

potencialidade dos conhecimentos indígenas para obtenção de novas drogas e fármacos, 

mas que não reconhece os sistemas médicos indígenas  como sistemas produtores de 

saúde, sendo meras crendices popular.  

O projeto desejado pelos Krahô era o Mehcarinc. A idéia era fazer algo 

como um “fundo de saúde Krahô” com intuito de resolver um problema da dificuldade 

das famílias Krahô em acessar o trabalho dos curadores. Qual que era o problema? A 

cura deve ser retribuída, pois não é de graça. Antigamente era uma cestaria. Hoje é uma 

panela de pressão, são dez cortes de pano para fazer a festa da filha, são tantos quilos de 

miçanga para ritual de iniciação, é uma espingarda ou pode ser um gado. As famílias 

não têm condições de conseguir o bem para fazer a troca porque são bens comprados 

com dinheiro porque não podem ser produzidos pelos indígenas. Tudo bem que você 

pode fazer a dívida junto aos curadores. Mas se você não paga a dívida, vem um monte 



de acusação sobre você. Porque se você não paga a dívida, você não circula as coisas, 

você é sovina e no mundo Timbira não tem nada pior do que você ser sovina. Pode 

acontecer da pessoa sentir-se enfeitiçada já que a sovinice é muitas vezes atacadas com 

forças mágicas, como os feitiços.  

Entendo que os Krahô queriam um projeto que os instrumentalizasse com 

novos equipamentos (sobretudo veículos para deslocamento de pacientes para 

tratamentos medicinais tradicionais), mas que continuassem com autonomia da 

medicina tradicional Krahô. Eles queriam fomentar o trabalho dos curadores.. Queriam 

viaturas para deslocar pacientes para os curadores que também a FUNASA não faz esse 

transporte. E também para outros povos Timbira, onde eles tem parentes e precisam ir r 

lá para certos tratamentos. A discussão interna começou com o salário para os 

curadores, mas aí os próprios Krahô entenderam que não era uma boa estratégia de 

intervenção porque todo mundo ia querer ser curador. Por exemplo, na aldeia Cachoeira 

você tem 17 curadores, numa aldeia de 300 pessoas, como é que você vai empregar 17 

pessoas? Então, só ia ter um, dois ou três assalariados, e os outros? Não vai mais 

trabalhar porque não recebe ou vai lançar feitiçaria nos outros “contratados” e seus 

familiares. Então eles disseram assim: “salário não dá certo, quem curar recebe e quem 

não curar, não recebe”, algo como pagamento por produto. Essa era a idéia deles: um 

projeto que fomentasse o trabalho de todos os curadores, e não uma minoria. Então, não 

o projeto não envolve salário e não é monetarização da cura indígena. Ele não vai 

receber cinqüenta reais pela cura, ele vai receber um produto, uma panela de pressão, 

uma bacia para as comidas coletivas, sendo que metade do recurso necessário para 

adquiri o bem é subsidiado pelo fundo de saúde Krahô e a outra metade deve ser obtida 

pela própria família do paciente. Tinham outras idéias também, queiram fazer pomadas, 

queriam fazer sabonetes para distribuir nos postos de saúde, farmácias verdes.  

Propriedade e legitimidade são temas que permeiam os processos de acesso 

aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Muitas vezes as pessoas 

pensam que não há propriedade dentro dos povos indígenas, dizendo: “isso é coisa de 

branco que estão ensinando para os índios”, mas tem sim. Por exemplo, sistema de 

nominação, se você é dono de determinados nomes, você pode ser um palhaço ritual na 

festa da batata, você tem direito a determinados comportamentos que outros não têm. 

Tem uma propriedade de certos comportamentos ritualizados que é uma “propriedade 

sua” enquanto dono de um determinado nome. Por exemplo, o nome Kraté tem 

obrigação de animar as festas da batata sendo palhaço ritual. Os conhecimentos dos 



curadores também são de ordem individual, cada um tem sua relação própria com os 

caron das florestas que lhes ensinaram aquelas curas e são especializados. Você tem por 

exemplo, quem cura dor de barriga, não é todo o tipo de dor de barriga, mas alguns, 

você tem quem cura dores no lombo com a questão da corrida de toras, e você tem os 

curadores de picada de cobra que são os mais poderosos. Então você tem essa 

diferenciação médica interna que também tem a ver com conhecimentos específicos 

sobre propriedade de conhecimentos.  

Tem outras questões que dizem sobre a questão da propriedade, por 

exemplo, o parentesco. Um Krahô tem um bem que é seu, e seu cunhado chega e pega: 

tudo bem, ele não pode falar nada. Tem ainda aquela questão de um bem para ser 

transferido para outra pessoa por determinadas obrigações sociais. E aí a gente faz um 

linking com o dom, a dádiva e a reciprocidade, esse conceito tradicional na 

Antropologia, ao menos desde Mauss (2001: 351 – 372).  Por que eu trouxe essa 

questão da dádiva? Porque o conhecimento tradicional dentro de uma lógica krahô, ele é 

móvel e circulante. Ele não tem essa postura congelada que eu percebo bastante 

presente tanto na legislação como nas discussões sobre proteção do acesso ao 

conhecimento tradicional. “Ah, o conhecimento tradicional é isso e pronto, estão 

colocado os limites do conhecimento tradicional, geralmente oposto ao científico”. 

Entendo que a questão é mais complexa do que dicotomias de tradicional X moderno; 

nós e os outros4.  

A ênfase da vida dos Krahô, e dos Timbira, me parece estar sempre no 

presente. Não teve essa história de surgimento do mundo, o mundo já estava assim. Os 

ritos deles são aprendidos com as plantas. Um Krahô sai e encontra a batata que o 

chama: “oi ibantu, oi meu sobrinho, tudo bom? Nós estamos fazendo a festa da batata”. 

Então, aprenderam com as plantas; outros processos de aprendizagens se dão pela 

sedução: a estrela-mulher que desce e seduz o rapaz que passa a namorá-la, depois a 

irmã vai lá mexer na cabaça onde ele escondia a estrela e ela sai e deixa todas as plantas 

da agricultura para os Krahô. Outros conhecimentos são obtidos em processos mais 

traumáticos, como o roubo do fogo que era da onça - o fogo não foi dado, foi roubado. 

Cantos que vieram da machadinha que eu mencionei antes. Então, o que eu quero dizer 

                                                 
4 Por exemplo, a pesquisa da UNIFESP descobriu que a mesma planta tem diferentes nomes e às vezes 
usos antagônicos. Por exemplo, um curador diz que essa planta aqui serve para engordar e um outro diz 
que essa planta aqui serve para emagrecer. Outras plantas têm o mesmo nome em qualquer lugar. Então, 
esse “conhecimento tradicional” não é um bloco homogêneo como a gente trata, ele é muito dinâmico e 
tem as nuanças internas dele. 



é que tudo o que caracteriza os Krahô como um povo distinto vem de fora de sua 

sociedade, assim como eles também aprendem conhecimentos com o pessoal do sertão. 

Por exemplo, eles têm conhecimento de como tirar pulga de cachorro com sulfa, isso é 

um “conhecimento tradicional”, que eles estão aprendendo, vivenciando coisas novas, 

apropriando e adequando isso dentro da lógica deles. Então, o conhecimento de fora é 

que trouxe aspectos tidos como tradicional. É interessante pensar como essas sociedades 

foram pensadas como conservadoras por serem fechadas, por estarem longe dos grandes 

centros, longe do movimento urbano. Mas na verdade elas são extremamente dinâmicas, 

como os mitos e as histórias delas contam.  

Só para fechar minha exposição, remoto rapidamente à questão da 

antropologia e do papel do antropólogo. A professora Jean Langdon colocou o tema 

sobre qual é o papel do antropólogo hoje? Eu acho que em cada contexto tem uma 

relação. Os Krahô têm uma relação singular e muito boa com os antropólogos. Eles 

pegam os antropólogos e transformam em aliados. Eles controlam ou tendem a acreditar 

que controlam o trabalho dos antropólogos. Então, eles nomeiam os antropólogos, “olha 

você está me devendo alguma coisa”. Quando você é batizado na aldeia, um velho de dá 

um sermão: “você ta vendo esse povo aqui, tudo é Krahô aonde você encontrar um 

desses aqui você tem que hospedar, aonde alguém falar mal deles aqui, você tem que 

defender”. E vão nessa jogada, cultivando as pessoas e cativando. Isso desde 1808, 

depois no massacre de 1940, que eles foram com um padre ao Rio de Janeiro lá no 

Rondon para demarcar seu território. Naquela confusão toda com a UNIFESP, eu virei 

“assessor dos wajacá”, ou seja, uma pessoa responsável por viabilizar projetos para 

fomentar a continuidade do sistema médico tradicional deles. Então, faz cinco anos que 

toda a vez que eu encontro: “cadê o projeto do wacajá? Quando é que a gente vai poder 

curar lá pelos Canela sem ter que brigar com a FUNASA? Quando é que a gente vai ter 

que ir para outra aldeia sem ficar três, quatro dias brigando ou acionando nosso sistema 

de parentesco – ‘Olha eu sou seu sobrinho, eu preciso de curar a nossa família, leva a 

gente para lá’- ou fazendo dívida”.  

Eu fui, assim de certa forma, “demonizado” pelo pessoal da UNIFESP em 

vários encontros, eles ficam dizendo: “Olha tem aquele antropólogo que fica “fazendo 

campanha na cabeça dos Krahô”. Acho esses comentários infundados porque trazem 

todos aqueles preconceitos em torno dos índios de que eles são infantis, não pensam por 

si, são manipulados por pessoas. Então, eu queria tocar nesse ponto do papel do 

antropólogo e as imagens que se tem sobre o nosso papel hoje dentro das áreas 



indígenas. Os povos indígenas falam por si, tem os seus interesses, sabem se posicionar, 

sabem dizer sim, sabem dizer não. Então eu teria mais para contar sobre essa confusão 

que foi o caso do projeto Embrapa Kapey, da UNIFESP com a Wyty-Cate. Falo com 

muita propriedade porque transitei nesses dois mundos. Trabalhei na Kapey e agora 

trabalho junto com a Wyty-Cate. Na verdade a gente tenta costurar esses dois lados. Esse 

projeto da UNIFESP costurou essas pessoas que não se falavam, não atuavam juntos há 

quinze anos. Foi a única coisa positiva que aconteceu até agora foi isso, começaram a 

discutir junto o combate ao avanço da soja, da monocultura, a questão da barragem do 

Estreito que está tendo lá no Rio Tocantins e que vai afetar as terras, começaram a se 

organizar novamente. Quem quiser conhecer mais dessa historio tem a dissertação de 

mestrado, quem tiver paciência para ler, posso disponibilizar. 
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