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A SITUAÇÃO ECONÔMICA E POLf1lCA DOS INDIOS KRAHÕ
ESTADO DE GOIÁS
V/LMA CHIARA {*)

ABSTRACT
A careful research on the economic, religious and political aspects of the living Brazi·
lian Kraho Indians (StateofGoiás) is the subject of the present paper. ln spite of the efforts
of the Brazilian lndian Foundation (FUNAI) and the French "Comité Français contre la
Faim", these Indians are facing shortage of f ood supplies.

Neste trabalho seria impossível tratarmos de todos os aspectos da situação
atual dos índios Krahô. Tentaremos, porém, esboçar um quadro dos fatores polí·
ticos, econômicos e religiosos que fazem parte da situação de carência de produtos
alimentares, que tem sido permanente durante estes últimos trinta anos.
Ela não cessa de crescer, apesar das ações levadas avante, desde 1970, pela
FUNAI com a colaboração do Comité Francês pela Campanha Mundial contra a
Fome.
Chegaremos, talvez, a descobrir outros elementos através de futuras pesquisas de campo, mas atualmente acreditamos poder compreender as razões das dificuldades por nós encontradas durante nossa ação de desenvolvimento ecÓnômico.
Para ajudar os índios a vencer sua atual crise seria necessário anular os efeitos de várias medidas que foram tomadas pelo antigo Serviço de Proteção aos
Indios e, também, outras que antedatam o início de nossa ação de desenvolvimento. Seria útil estabelecer-se um plano de ação baseando-se nas linhas fundamentais,
que visam impedir o solapamento da estrutura social, que é ainda sólida entre os
Krahô.
Os sistemas econômico e político, e o papel do curador entre os Krahõ,
foram assuntos de publicações de Melatti e de Schultz. Discutiremos, porém,
alguns detalhes, por serem significativos face à situação crítica atual.

( *)

Do Comité Français contre la Faim, Paris, França.
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A política

O "civilizado" procura sempre descobrir nas aldeias indígenas um "chefe".
Na realidade, ele lá não encontra uma autoridade política, mas um mediador entre
índios e brancos. A função de mediador, em geral, antecede a chegada dos brancos, como vemos, por exe.mplo, de maneira bastante explícita entre as aldeias da
região do Alto. Xingu (Chlara, 1978).
Segundo a tese de P. Clastres (1974), na qual encontramos o apoio teórico
para o presente trabalho, os líderes indígenas são, antes de tudo, pacificadores no
seio de sua própria sociedade. O papel dos líderes e a atitude da sociedade face a
eles são elementos que podem ser interpretados como uma recusa de se entregar o
poder político e sua decorrente autoridade a uma só pessoa e também o repúdio
da violência e da coerção que esse poder lhe conferiria.
Portanto, entre os Krahô, a política não tem como finalidade a tomada do
poder, mas sim o acesso ao prestígio de líder. Esse prestígio é adquirido através
de valores, tais como a inteligência do orador, o conhecimento das tradições e das
cerimônias do cantor, a coragem do guerreiro, -.o poder sobrenatural do chamã.
Aqueles que detêm esse tipo de prestígio governam a aldeia; cada qual tem
direito à palavra para resolver os problemas da comunidade. Eles formam o que se
poderia chamar de "conselho".
('
Após estabelecida a paz entre brancos e índios, estes últiÍnos consideraram
que se devia tentar um diálogo com os civilizados e, então, surgiu um novo gênero
de líder e o prestígio dele decorrente: o mediador-intérprete. Para o branco, ele
se tornou o "chefe-da-aldeia", mas na verdade ele não tem um poder correspondente entre seus companheiros. Ele se encontra entre dois tipos de sociedade,
opostos e incompatíveis: o tipo Krahô, igualitário, e o nosso, hlerárquico. Disso
resulta que ele se torna uma zona de fricção interétnica.
Essa fricção se evidencia principalinente pela transformação da atitude do
mediador-intérprete. Como líder indígena ele deve respeitar as normas comuns
aos membros do ·conselho da aldeia. A generosidade, por exemplo, é a qualidade
humana considerada como muito importante e, conseqüentemente, especialmente
importante entre os líderes.
A falta de generosidade e a evolução para o nosso gênero de relação entre a
política e a economia, isto _é, a ascensão política através do poder econômico, ou,
então, a tomada do poder político para aceder ao enriquecimento pessoal, são
comportamentos incompatíveis para a figura tradicional de um líder Krahô.
A esse respeito, Clastres explica o mecanismo estrutural através do qual a
sociedade se opõe à instalação da autoridade e, como o princípio da generosidade
entre os líderes, tem um papel decisivo. Dar tudo e nada receber, atitude dos líderes indígenas, é bem o inverso do que se observa entre os políticos das sociedades
hierarquizadas.

-286-

A economia

A economia de subsistência das sociedades tribais não deve ser confundida
obrigatoriamente com penúria alimentar. Isso se confirma através de recentes trabalhos sobre a produtividade de tribos caçadoras nômades e as de caçadores e pescadores agricultores.
Fala-se de "sociedade de abundância" (Sahlins, 1968) e de excedente de
produção, referente às sociedades do Alto Xingu (Carneiro, 1961). Estes últimos
índios produzem bens de troca, isto é, um excedente de trabalho que tem por fim
manter as relações pacíficas entre tribos. O esforço aplicado em se produzir para
os.festins cerimoniais é um fato não neglig~nciável e que demonstra a capacidade
de planejar a produção.
A quem atribuir a direção das atividades econôrnicas numa aldeia Krahô senão aos chefes de fam11ia? São eles os verdadeiros detentores da autoridade na escala doméstica e os efetivos dirigentes das atividades econôrnicas. Cada família
organiza seu tempo e seu trabalho para se alimentar e ter o excedente necessário
para. as cerimônias, trocas e vendas aos brancos vizinhos; os sogros dirigem o trabalho dos genros nessa sociedade uxori-local, mas, apesar disso, cada família elementar é economicamente autônoma.
Os índios produziam o suficiente para satisfazer suas necessidades antes de
conhecerem os brancos e de adquirirem os utensílios de ferro, mais eficientes do
que os de madeira e de pedra. Hoje, com essa nova contribuição técnica, eles
podem facilmente ter uma produção maior, mesmo empregando as mesmas horas
diárias de trabalho.
Pois isso se dava entre os Krahô antes de 1940, data da instalação de um
posto indígena na território, do antigo SPL O contato com os brancos vizinhos
tinha estimulado a sua produção. A vontade ·de estabelecer uma relação de troca
com os brancos tinha sido espontânea e frutífera. Eles tinham organizado o trabalho de maneira a aumentar a produção sem qualquer ajuda direta externa, .enquanto que hoje, tentamos e sem resultado, fazê-los obter ao menos uma produção mínima de subsistência.· Chegamos então à conclusão de que, apesar da ajuda
direta e efetiva da FUNAI (através da distribuição de sementes e de ferramentas,
organização do trabalho agrícola, etc.) e da motivação criada pela ação do técnico
do comité francês, a economia Krahô se encontra bloqueada devido a um mau
funcionamento dos sistemas político e religioso.
O mediador religioso

De todo o sistema religioso Krahô só levaremos em conta, aqui, um elemento: o mediador religioso entre os homens e o sobrenatural. Tentaremos explicar
da maneira mais sucinta possível o prejuízo que ele causa, atualmente, à economia
Krahô.
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Tradicionalmente, o mediador religioso Krahô é o curador. Ele utiliza certos poderes adquiridos por ocasião de um contato havido com personagem sobrenaturais, para curar doentes (Schultz, 1958; Melatti, 1972). Sendo um dos líderes
da comunidade ele deve comportar-se como um homem modelo. Quando isso. não
se dá, suspeita-se que ele pratique feitiçarias, causas de doenças e mortes. Um
curador pode guardar segredo de sua iniciaçãq como tal; assim sendo, a população ignora, em um dado momento, quem é, e quem não é curador.
Um curador irrascível, que bate na mulher e filhos, que rouba, que ameaça
enfeitiçar alguém que o contrarie, que é instável mudando freqüentemente de donúcílio, é sistematicamente acusado, pelos seus colegas, de praticar feitiço.
Se as acusações se tornam muito insistentes e se o acusado, apeSat de Sér
aconselhado pelos homens maduros e pelos líderes de todas as aldeias, continua a
proceder de maneira considerada pelos Krahô como associai, ele acaba sendo con·
denado à morte. O julgamento se desenvolve secretamente e ele é executado de
surpresa, fora da aldeia. A última execução entre os Krahô data de 1959 (Schultz,
1960). Um dos chefes-intérpretes foi considerado, então, culpado de homicídio
pelos funcionários do SPI e transferido ao Posto-Penitenciária no Estado de Sio
Paulo, onde permaneceu durante alguns meses.

,

Essa ingerência nos assuntos tidos pelos índios como de grande importância
para a sobrevivência física da sua sociedade, criou um mal-estar ainda hoje Vivamente ressentido entre os Krahô. A vergonha de terem sido tratados oomo vulp·
res criminosos pelos brancos lhes provocou um profundo choque. Desde então,
houve um aumento exagerado do número de cuf&idores nas aldeias Krahô. Para ·se
ter uma idéia, na aldeia de Pedra Branca onde há mais ou menos 72 homens adultos, 23 são curadores; a aldeia de Cachoeira, com 36 homens, tem 22 curadores;
na pequena aldeia de Pedra Furada, dos 9 homens, 6 são curadores; nas outras
duas, Galheiro e Santa Cruz, todos os homens são curadores. Tradicionalmente,
deveria haver apenas dois ou três por aldeia.
Além desse f enômeno, convém apontar para o fato de que 5 das mulheres de
uma das aldeias Krahô tentaram tornar-se curadores. Em princípio, esta nio é
uma atividade proibida às mulheres, mas os próprios Krahô observaram que no
passado jamais houve caso de mulher-curador.
Ao redor de 1950, os Krahô passaram por uma· crise messiânica (Melatti,
1972). O autor desse movimento foi um curador considerado até hoje como
um modelo de comportamento Krahô tradicional. Durante a crise messiârúéa,
porém, ele tinha adotado o comportamento violento dos brancos. Uma análise
de ssa crise religiosa e suas ligações com a crise político-econôrnica será possivelmente, objeto de um a futura publicação.
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A situação económica atual
Seria inútil empregarmos as expressões clássicas: "modo de produção", pois
atualmente quase não há produção, nem "modalidades de trç ca", pois estas não
constituem hoje um sistema econômico organizado. Porém, as trocas tradicionais
se encontram consideravelmente empobrecidas. Na realidade, esse empobrecimento nada mais é do que o reflexo de várias perturbações e de bloqueios do funcionamento geral da estrutura Krahô. Nós assinalaremos alguns, mas acreditamos que
há outros que agora nos escapam.
A crise política também se reflete de maneira marcante na situação econômica dos K.rahô. O salário concedido pelo SPI aos chefes-in~érpretes foi a causa da
atitude pouco generosa desses líderes nas várias aldeias Krahô. A FUNAI, há algum tempo, suprimiu os vencimentos dos "chefes", mas apesar disso, nenhum deles abriu mão do seu cargo. Pode-se deduzir que o prestígio do líder, do ponto de
vista da tradição indígena, é a causa de tal persistência.
Os brancos pensam que estão se dirigindo a um "chefe" que detém a autoridade ou que possui um poder coercitivo, mas não é esse o caso; ele não possui
meios de se fazer obedecer. Ao mesmo tempo, pelo fato de lhe ser concedido um
certo prestígio de "chefe" despótico, os brancos reduziram a autoridade dos
outros líderes, sobretudo a dos dirigentes domésticos.
Assistimos mesmo, em várias ocasiões, casos em que o funcionário encarregado do Posto Indígena era chamado para resolver problemas de ordem doméstica
e afinal, todos ficavam desorientados pelo fracasso generalizado desse tipo de intervenção. Out~a interferência dos brancos na política interna 4as aldeias foi a
criação, pela FUNAI, da Guarda Indígena (corpo de guardas treinados por militares). Jovens sem qualquer atribuição política assumiram, de um dia para outro,
uma função policial de coerção e de violência absolutamente incompatível com a
filosofia indígena e em desacordo com a estrutura política tradicional. A FUNAI
extinguiu, todavia, essa instituição. A influência econômica dos guardas, através
dos seus salários, foi importante pois uma boa parte da população Krahô se tomou
dependente dessa entrada de dinheiro, não sentindo necessidade de produzir nem
mesmo para sua própria subsistência.
À medida em que a autoridade tradicional do conselho declinava, surgia um
desenvolvimento da atividade e do poder dos curadores. Estes, e seus parentes,
sentindo-se respeitados devido aos seus temidos poderes, começaram a se dar ao
luxo de serem preguiçosos, de roubar, e de pedir alimentos aos outros. Como os
líderes políticos perderam sua capacidade de tomar decisões, os curadores se sentem mais fortes do que a ordem tradicional e abusam nos roubos e chantagens,
pois ninguém tem a coragem de acusá-los publicamente.

O enfraquecimento da autoridade dos líderes políticos foi a causa do
aumento do poder dos curadores. O reflexo desse fenômeno na economia se
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traduz pelos seguintes fatos: a mendicância e os roubos desenfreados praticados
pelos novos curadores paralisam o incentivo econômico. Os índios acham que não
vale a pena trabalhar pois não aproveitariam o fruto de seus esforços. As roças
são feitas muito longe das aldeias e o terreno para as plantações é escolhido não
por ser mais fértil e de fácil acesso, mas justamente por ser longe, desanimando,
até certo ponto, os autores dos furtos. Isso, porém, tem pouco efeito, pois sempre há quem venha pedir na aldeia aquilo que foi carregado de tão longe. Todos,
enfim, são assediados pelos pedidos dos companheiros e, se recusarem, sentem-se
ameaçados de feitiço.
As transações de troca que se realizam com vertiginosa rapidez são também
um sinal de angústia. Ninguém quer ficar com coisas que podem atrair o desejo
de algum curador, principalmente numa situação em que eles são tão numerosos.
A carência alimentar provoca um enfraquecimento geral da saúde. A tuberculose se torna um flagelo apesar da assistência sanitária da FUNAI. Os índios
atribuem o estado mórbido generalizado à ação perniciosa dos curadores.
Os Krahô tomaram consciência de alguns problemas, especialmente o da
multiplicação dos curadores e da sua implicação .econômica, tal como a mencionamos acima. Os curadores tomaram a palavra durante uma reunião geral na aldeia
de Pedra Branca, para declarar que eles estariam prontos a colaborar para aumen·
tar a produção agrícola.
Ainda como um índice de reação, notamos outros fatos significativos através
de notícias que nos foram participadas ultimamente pelo técnico em agro-pecuária do comité francês que está no campo. Quando foi feita a part~lha de algumas
cabeças de gado, a última entrega do rebanho do Patrimônio Indígena da FUNAI
às aldeias, elas foram imediatamente abatidas. Isso nos mostra que os índios não
mais admitem que os "chefes" se tornem os proprietários das doações destinadas
às aldeias, tal como se dava há uns tempos atrás, incitados pelo apoio direto do

SPI.
Notamos também que tem havido uma certa recusa em obedecerem aos chefes-intérpretes que são incumbidos, pelo encarregado do posto, para fazer executar
certos trabalhos; portanto, a exercer a autoridade na aldeia.
Estes sinais demonstram que a reação dos Krahô está sendo bem orientada
e nesse caso, há esperanças de que eles ultrapassem uma crise vasta e complexa, o
que só pode animar os administradores e técnicos que, entre eles, se dedicam ao
desenvolvimento econômico.
·
A evolução da situação político-econômica entre os Krahô se tornou, ultimamente, extremamente rápida. Estando já pronto este trabalho, tivemos a oportunidade de fazer uma rápida volta ao campo. Um novo projeto de desenvolvimento foi organizado pela FUNAI em 1976 e sua primeira ação consistiu em
fiscalizar o emprego das sementes, especialmente de arroz, doadas aos índios. O
coordenador do Projeto · Gilberto Azanha, antropólogo - exigiu dos índios,
como condição à doação de semente, que os mesmos grupos de trabalho que eles
organizaram para as derrubadas fossem mantidos para as semeaduras. Desta
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maneira, com a participação de vários funcionários do Posto Indígena e do técnico
do comité francês, todos os terrenos preparados foram semeados e plantados.
Diga-se de pas8agem que nos anos anteriores, somente uma pequena parte era
aproveitada.
Porém, após esse ano em que os índios trabalharam sob a vigilância dos
brancos, a produção decresceu e a situação voltou quase à fase anterior. Para que
os Krahô tenham um excedente seguindo o Projeto do Sr. Azanha, seria necessário
impor-llies um capataz; desta maneira, a dependência econômica seria acentuada.
Toma-se difícil restabelecer a livre iniciativa da fase anterior à tutela, uma
vez que os índios encontram nesta última uma cômoda ausência de responsabilidade.
· Numa nova tentativa, hoje em ação, foram dados pelo comité os meios financeiros para o estabelecimento de um pequeno centro de produção e consumo,
plenamente e unicamente gerido por eles mesmos.
As observações continuam, e os resultados serão provavelmente objeto de
novas publicações.
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