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efletindo a amplitude de interesses academicos do Departamento de Antropologia do
~use~ Nacional, estes trabalhos
1nvest1gam problemáticas teóricas bastante diferenciadas e ao
r~fletirem sobre os índios do Brasil, co~p6em u~ rico conjunto
que al1a pesquisa empírica e
grandes questionamentos.
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A assimil~áo, porém, náo é a elimi~áo: e o empenho deve
consistir em que o fenfJmeno se opere evolutivamente, e náo
pelo processo brutal do exterminio sanguinário. (Pitanga, 1901,
p. 30)
A infelicidade do sociólogo é que, na máior.ifl· .das - vezes, as
pessoas que possuem os meios técnicos para se apropriar daquilo
que ele diz, náq tem nenhuma vontade, nenhum interesse nisto,
· tendo mesmo fortes interesses para se recusar a faze-lo (o que
faz com que as pessoas muito competentes ein outros assuntos
se revelem completamente indigentes diante da socioiogia), enquanto aqueles que teriam interesse em se apropriar daquilo
possuem os instrumentos dessa aprop;iaque o sociólogo diz,
fáO (cultura teórica, etc.). O discurso sociológico suscita resisténcias inteiramerite análOgas em sua lógica e em suas manifesta·
fóes "aquetas encontradas pelo discurso psicanalitico. (Bourdieu,
1938(a) p. 33-34)
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A Hist6ria da Política Indigenista Brasileira no Séc. XX:
Questóes Preliminares1

FERNANDES, Florestan . "Um balan~o crítico da contribui~ao etnográfica
dos cronistas". In: lnvestigQfaO etnológica no Brasil e outros ensaios.
Petrópolis, Vozes, 1975 (originalmente esse ensaio foi publicado na
Revista do Museu Paulista, Sao Paulo, v. 111: 7-128).

·Como já se apontou por diversas vezes (Oliveira F.º & Lima,
1983; Lima, 1984(a); Leite & Lima, 1985), a hist6ria da política e do pensamento indigenistas (neste século, sobretudo), en-
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quanto práticas e discursos produzidos a partir do campo político, notadamente do aparelho de Estado, tem sido muito pouco
estudada, situando-se, dentro da hierarquia dos objetos científicos legítimos, em posi~ao - ao menos até o presente momento
- desvantajosa, tanto no campo das Ciencias Sociais quanto no
da História. Náo se trata tanto de que a política indigenista, em
si, nao tenha se transformado, como urna visao superficial e simplificadora - alheia a qualquer percep~ao da constru~áo histórica que nao seja a da continuidade - tem apontado, mas isto
sim, que ela nao tem sido pensada e analisada.
Decerto os antropólogos agentes legitimamente encarregados, dentro da divisáo do trabalho científica, de falar sobre o indio
- tem tecido um discurso ético, parte da cena indigenista característica do atual estado desse campo de saber, em defesa da diferen9a e do direito a ela que tem os povos indígenas.
Produzido do campo científico e destinado ao campo político,
esse discurso tem se caracterizado pelo tom de denúncia, que deve
ser diferenciado da denúncia de conflitos concretos entre povos
indígenas e brancos, ·r ealiiada em ocasióes rituais como a Semana
e Dia do Indio __:. data instiiuída pelo indigenismo interamericano para celebrar esse ser genérico oficial, antítese por excelencia da
diferen~a étnica - ou como as da cria~io do Servi~o de Prote~io
aos Indios . e Localiza~io
, d~ Trabalhadores Nac~onais (SPILTN),
matéria sobre a qual aqui se trabalha, ou da institui~io do Parque
Nacional do Xipgu, na década de 1950; ou ainda na chamada questao da Emancipa~áo dos Indios, em 1978.
Nestas situa~oes, como que por leis e palavras, os povos indígenas do Brasil parecem sempre na iminencia de serem extintos.
Por isso, chamo-as "rituais": atualizam mitos, denunciam, mas nao
questionam, pois é certo que nao serio leis ou palavras que poráo
fim aos grupos indígenas no Brasil. Julgo que a história o comprova.

o

Sem negar a importancia de movimentos de pressao do Estado
pela Sociedade Civil, parece-me que a maneira como (em si, completamente distintas) tem sido representadas, servem mais para
construir a importancia e a excepcionalidade de homens e grupos
- em especial, dos intelectuais - do que expressam altera9oes
profundas no nível do campo político.
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Tampouco os textos produzidos nestes momentos pautam-se
pelo caráter analítico, ainda que assim o pare~am. Sao produto
da luta política e nao de um esfor~o científico de análise, mas nem
por isso menos posicionado. ]'leste campo reina, assim, urna relativa e apenas aparente "esquizofrenia": os intelectuais (em ~special,
os antropólogos) tomam posi9ao em defesa dos povos indígenas
e produzem um saber academico completamente distanciado destas
tomadas de posi9áo. Isto é, fala-se como cidadáo e nao como cientista. Sou consciente de que a separa9ao é um tanto arbitrária, no
entanto, instrumental para o que quero assinalar.
Vale notar, ainda, que se imprime quase sempre um tom catastrófico a tais situa96es, colocando-se, freqüentemente, como. ponto
focal das preocupa9óes dos diversos atores em luta, a sobrevivencia física e nao étnica dos povos indígenas, sendo toda e qualquer
a9ao tomada no sentido da primeira - ainda que em detrimento
da segunda - avaliada como positiva, já que atende a urna "emer- ·
gencia".
Pude já sublinhar (Lima, 1984 (b), p. 1410) como a história,
por exemplo, da Funda9ao Nacional do Indio é pensada (conforme o posicionamento do autor nos campos político e intelectual)
como "herdeira" ou nao do Servi90 ~e Prote9ao aos Indios, durante
o período em que este esteve sob a adtninistra9ao direta de Candido M. da Silva Rondon.
Por mais de urna vez, em momentos passados, do campo intelectual, ouvi de agentes .ligados a esse espa~o de lutas, que eu
deveria tomar especial cuidado para nao me "queimar" ao trabalhar com essa temática, buscando saber o suporte com que
poderia contar, para lidar com personagens cuja carga mítica
investida a partir do campo político era tal - é o caso de Candido Rondon - que as repercussoes seriam com toda certeza
adversas. Outra observa9ao, ainda, foi feíta no sentido de que
tomar a história do SPI como representa~ao seria destruir a única
ponte de que os intelectuais, isto é, os antropólogos dispunham
para pressionar o Estado, em momentos de crise como os supracitados (onde a posi~ao contrária - o Estado -- estaria, quem
sabe, defendendo urna forma de "extermínio"), construída através da exemplaridade de Rondon e seus companheiros. Foi-me
possível, ainda, verificar em circunstancias diferentes (reuni5es,
aulas, palestras, etc.) como qualquer proposi~ao de abordagem
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· distinta a ·estabelecida traz sempre - inclusive a ageñtes do campo da antropologia - urna sensa9ao de mal-estar difuso e algumas defesas discretas dos mitos que poderiam ser melhor divisados (e nao explicados) como urna forma de resistencia (no sentido psicanalítico, cf. Laplanche & Pontális, · 1983, ·¡). ·595-599).
Iss~ é óbvio, para nao falar. dos que se assumem ~nq!Janto . "herdeiros" da tradi~ao rondoniana. Tal fato significa reconhecer, ao
menos implicitamente, que essa representa~ao serve a ambos os
espa~os, tanto ao do discurso indigenista, enquanto definido a
partir do campo político, como ao do campo intelectual. Construir a história dessa representa9ao seria construir a história das
rela~oes entre esses do is espa9os e determinar os lucros diferenciais aferidos por ambos.
Julgo estar aqui evidenciado o que Castro Faria chamou de
"presencialidade do passado".
Segundo Castro Faria a n{}fáo de presencialidade do passado
envolve toaos aqueles recursos próprios de padróes de explicafáO
já cristalizados na vida intelectual, que determinam que ao se
/alar de um dado tema tenha que se tomar como ponto de partida
um evento rigorosamente datado, que se constitua numa esplcie
de espafo sagrado, que a tradifáo erudita reserva para que o
presente poss'a ter o princípio de sua compreensáo. (Almeida,
1983, p. 595-599).
.

O "sile.n cio" quanto ao tema, atinge até mesmo aqueles antropólogos ligados a urna linha voltada para a chamada Antropologia
da a9io, que tem se caracterizado por produzir textos e trabalhos
de atua~ió concreta, em moldes marcados pelos canones tradicionais da produ9ao antropológica (ao menos no Brasil), isto .é,
marcados pelo enfoque circunscrito ao "micro" e "pelo corte sincr8nico.2
Nao pretendo. aquí, apontar ou tentar reconstituir a trajetória
deste eloqüente silencio, em si parte da história das rela96es entre
o campo da Antropologia e o campo político no Brasil. Embora
tal questio seja importantíssima para a ruptura de padr6es consagrados de análise e práticas de a9ao social provenientes de am2 Cf. Oliveira F.º, 1983, sobre o "falar a partir do micro" e a importan~ia de urna abordagem sociológica para as temáticas indígena e indi-

genista.
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bos os espa~s, é tarefa que nao tem sido enfrentada por aqueles
que pretendem refletir sobre a produ~io intelectual, especialmente
a antropológica.
Sem temer correr o risco de ser superficial ou injusto, já que
crescem em número os produtos dos "classificadores" da produ9io
antropológica - individuos cuja produ9io visa produzir e reproduzir uma ordena~io canónica de autores cansagrados - , pareceme que os textos que mais sugest6es e contribui9áes tem trazido,
direta ou indiretamente, para a reflexio sobre tal problemática sao
os de Luiz ·de Castro Faria ( 1981, 1982, 1984) e a disserta~io
de doutorado de Mariza Gomes e Souza Peirano ( 1981) .
Se nio foi este o objeto de análise deste texto, é possível que
a continuidade do estudo traga algumas contribui9áes quanto a
tais temas, em fun~o da forma de abordagem escolhida, qual seja,
a análise do espa~o de disputas que se estabelece (tal como defi·
nido aqui) a partir das rela9áes entre agentes e agencias que se
definem pela pretensio de arbitrar sobre os destinos dos povos
indígenas no Brasil; da persÍ>ectiva de Pierre Bourdieu. ~ das proposi~óes deste autor, portanto, que parto para realizar a seguinte
investigayao~ e se, porventura, seu uso estiver inadequado ou impreciso, tais falhas devem ser, é óbvio, c.reditadas a precariedade
de minha compreensio da~ mesmas.
O objeto do presente trabalho é, assim, esb~ar a constitui~io
desse espayo definido como regiio do campo político a partir
da análise do período que se enfeixa em torno da instituiyáo do
· Servi~o de Prote~io aos lndiós e Localiza9io de Trabalhadores
Nacionais, em 1910, ~estacando, em especial, as posiy6es em jogo
na disputa.
Assim, nao se trata de urna proposta de reconstitui9io histórica
no estilo de urna história-narrativa (Furet, 1976), e sim da busca
de um enfoque sociológico que efetue urna ruptura com a representa9ao da ~istória da política indigenista que a toma sempre
como remetida ao seu "momento de apogeu", a sua "idade heróica",
que torna critério de legitimidade ainda para o estado presente do
campo indigenista, o se reconhecer e ser reconhecido como depositário e reprodutor de um capital de significay6es supostamente
getado pela posiyio da prote9io fraternal, responsável pela institui9ao do SPILTN.
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A história e seu resgate tém aqui um outro sentido. Para usar
urna cita9ao feita no projeto de pesquisa que gerou este trabalho,
·eu diria, com Bourdieu (que fala acerca do campo científico,
talvez fato válido para qualquer campo), que:

No segundo capítulo (SO Anos de Atividades Indigenistas) o
autor explicita suas preocupa~óes:
Um balanfo crítico dos cinqüenta anos de atividades que o
SPI vem desenvolvendo desde sua criafáo, deve levar em conta
as duas ordens de problemas que ele /oí chamado a resolver.
1. Os problemas da sociedade brasileira em expansáo, que
encontra seu último obstáculo para a ocupafáo do território na·
cional nos bolsóes habitados por índios hostis.
2 . Os problemas da populafao indígena envolvida nesta expansáo, a qual se esforfa por sobreviver e acomodar-se as novas
condifóes de vida em que vai sendo compulsoriamente integrada.
(Ribeiro, 1962, p. 41)

. . . o inconsciente de uma disciplina é a sua história; · as condífóes sociais de produfaO ocultadas, esquecidas, sao O inconsCiente: o produto separado de suas condifóes sociais de produfáo
muda de sentido e exerce um efeito ideológico. Saber o que se
faz quando se faz ciencia ( . .. ) supóe que se saiba como os
problemas, os instrumentos, . os métodos, os conceitos que se
utilizam foram jeitos ·historicamente. (1983(a), p. 64)

A Versiio Oficial da lnstituifao do Servifo de Protefao aos Indios
e Localizafao de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) e uma Alternativa
Um levantamento dos textos que procuram analisar a história
da política indigenista brasileira neste século, mostrará ao leitor
a repeti9ao ·inonocórdia de urna só versao, sobretudo no que se
refere a~ período de institui9ao da a9ao do Estado Nacional frente
aos povos indígenas.
Se este (o . de procurar constituir os esquemas de reprodu9ao
dessa versao) é, em si mesmo, um trabalho a ser feíto, tratar-se-á
aqui apenas de situar o trabalho que é cita<;ao obrigatória sobre a
quest~o e que se ii;npóe como can§nico sobre o tema, qual seja,
A política . indigenista brasileira, de Dar~y Ribeiro (Ribeiro,
1962). Tal trabalho seria, mais tarde (com altera9óes), transformado na parte 11 de Os índios e a civilizafao (Ribeiro, 1977).
Ribeiro, 1962, é urna defesa apologética do Servi~o de Prote<;ao
aos fndios, el~borada num momento em que, como diversas vezes
ao longo de sua trajetória, a institui9ao achava-se ameayada de
extinyao, . acusada de corrupyao e eivada de denúncias. Sua pri. meira parte (1 - Os Fundamentos ldeol6gicos) aborda, de um
ponto de vista altamente comprometido e ideológico, o processo
. oe criayaO da . instituiyao, em que Ribeiro reproduz de urna forma
empobrecida i o trabalho de David Stauffer, e acrescenta, a partir
de urna súmula de relatórios internos ao SPI (p. ex., Ribeiro,
1953 · e Vasconcellos, 1938 e 1940, dentre outros), dados referentes ao período da vida da agencia que vai até inícios da
década de· 1960.
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Ao primeiro ponto, a resposta do autor - quanto a pergunta
implícita _acerca da eficácia do órgao - seria a narrativa do que
Castro Faria ( 1981) chamou de "pacifica~óes exemplares", isto é,
casos de atuayao do SPI em áreas de f ronteira que foram considerados pelos porta-vozes' da agencia como modelares, tais como os
que envolveram povos indígenas como os Kaingáng, em Sao Paulo; os Xokleng, em Santa Catarina; os Pataxó Há-ha-hae, no sul da
Babia; os Parintintin, na regiáo do médio Mad~ira, e os Urubu. Kaapor, na zona limítrofe entre Pará e Maranhao.
O mesmo capítulo aborda, ainda, aqueles que deveriam ser os
principais problemas a serem enfrentados no sentido de cumprir
segunda etapa - e responder a segunda pergunta - colocada
. pelo "método" indigenista elaborado pela instituic;ao. O autor esclarece:

'a

Que fazer, porém, dos índios depois de pacificados? Como
dirigi-los pelos caminhos da civilizaráo, preservando o vigor fí·
sicq e . a_ale_gria de um v_iver que a . existencia tribal independente
lhes proporcionava, malgrado todo o atraso de seus processos de
garantir a subsistencia? Como encaminhá-los a nova vida que
teráo de viver? Ensinar-lhes a plantar, quando eles, em muitos
casos, tinham ro9as maiores e melhores que as do Posto? Ensinálos a vestir-se? Mas como dar-Íhes roupas depois que aprendessem a usá-las? (Ribeiro, t 962, p. 99. Os grifos sáo nossos.)

O terceiro capítulo (As Tarefas da Prote<;ao aos Indios) é aquele que confere a real significayao do texto: trata-se de um projeto
indigenista para o SPI, calcado no modelo do indigenismo mexicano da época.
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Este trabalho pode ser considerado, assim, como um produto interno a institui9ao, já que Ribeiro fez parte de seus quadros de
1947 a 1957 e, mais que isso, assumia integralmente a mitología
construída pelos autores ligados a mesma. Nao considerá-lo desta
forma só é possível para quem também assume esse mesmo corpo
mítico e toma Ribeiro tao só como autor e nao como ator. 3
Esse mesmo trabalho, suprimida sua terceira parte, e· feitas
algumas pequenas altera9óes, foi incorporado como parte segunda
de Ribeiro, 1977, texto publi~ado no exílio, construído, na sua
maioria, por. escritos do tempo da participa9ao institucional do
autor.
Ao sublinhar o caráter compósito que Os Indios e a Civilizafáo
tem, pretendo caracterizá-lo como portador de diferentes pressupostos acerca de como deveriam vir a se relacionar índios e "nacionais" o que é óbvio, definiria análises distintas, já que, na
lógica de Ribeiro, os primeiros foram os segundos, e nao o oposto.
Como di ria Peirano:
Em 1953, Ribeiro organizou o Museu do Indio, o qual atraiu
a atenfáO internacional como o primeiro a ser especificamente
pensado para combater os preconceitos raciais. Durante este período, Ribeiro comefOU, pouco a pouco, a advogar diferentes
sociedade napolíticas de assimilafáo e integrafáO dos índios
cional: em 1954 ele era favorável
integrafáO gradual na sociedade como um todo, vendo isto como um resultado inevitável
do contato interétnico. Propunha, entáo, o estabelecimento de
reservas indígenas como o ambiente adequado a vagarosa assimilafáO da cultura branca pelos índios. Em 1957, Ribeiro declarava que sua principal preocupafáO náo era com a manutenfáO de
formas de vida tribais, mas apenas com salvar vidas indígenas.
Era uma mera coincidencia que a sobrevivéncia dos índios aparecesse como dependente de um decréscimo do grau de mudanfa
gradual incorporafáO das
cultural. Em 1962, ele era favorável

a

a

a

3 "O pressuposto da articul~9ao entre as posi9óes e o tipo de formula9áo
do produtor literário conduz a que se precise o lugar a partir do qual este
produtor se pronuncia; mais precisamente, leva a que se mapeie, com
acuidade, as institui96es diversas a que ele se associa e a que se estabele9a
urna correla9áo entre seus propósitos e aqueles enunciados por elas. Presente, a suposi9áo de que as institui9óes, ou antes, os seus ditames, infletcm sobre as teorías esbocadas e concorrem para redefinir o projeto literário do produtor, redefinindo a sua pró~ria traj~tória." (Almeida, 1978, v. 1,
p . 1).

tribos na sociedade inclusive através da educafáO, em oposifáO
ao isolamento em reservas indígenas.
O foco na educafáO indígena estava de acordo com o papel
que Ribeiro comefOU a assumir como um especialista em EducafáO. De 1955 a 1958 ele fundou e_ dirigiu o frimeir~ curso de
antropología no Servifo de ProtefaO aos Indios, delineado em
estilo similar a um programa de graduafáO no qual tanto cursos
teóricos como trabalho de campo eram requeridos. O curso foi
interrompido em 1958 quando Ribeiro foi convidado a organizar
a Divisáo de Pesquisa do Ministério da EducafáO. (Peirano, 1981,

p . 130).

Em 1962 ele seria Ministro da Educa~ao.
Ora, este texto de larga reprodu~ao e tomado como epónimo de
esfor~os tao distintos dele próprio, é sem dúvida um dos textosfonte da forma~ao de indigenistas e, provavelmente (comprová-lo exigiría um trabalho mais sistemático que, aqui, nao interessava realizar) de toda urna gera9ao intelectual das Ciencias
Sociais no Brasil. Compreender os compromissos que o norteiam
é, em si, buscar desvendar parte das premissas inconscientes da
a~ao indigenista.
A legitimidade do texto se respalda, a meu ver, nas próprias
elabora9óes posteriores do autor acerca de seu projeto intelectual
- como a importancia da prática, da convivencia direta, a nega9ao de urna postura científica, a voca~ao pi:ofética" de formulafao de um projeto indigenista e um projeto para a nafáo, p. ex.
- , assentes em conteúdos profundamente inculcados no inconsciente cultural de grande parte da intelectualidade brasileira.5
Nao tive a preocupa9áo de realizar um estudo sistemático e detalhado de crítica ao texto. Destaco, apenas, que ele apresenta a
história do SPI como fun9ao de um vínculo com a pessoa de
Rondon; tem implícito um projeto indigenista subsidiário a uma
concep9ao autoritária da constru9ao da nacionalidade; destaca os
"bons interesses militares" em oposi~ao aos interesses da década
de 1960; busca retirar o órgáo da esfera do jogo democrático,
reservando-o como um apostolado (o termo é meu) a missionários exemplares.
4

Cf. Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1981 , p . 42, 44 (A tentafáO

do profetismo).

5

Para maior clareza sobre este ponto, ver Lima, 1985, Cap. 11 .
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Há, no entanto, um aspecto que cabe destacar quanto a Ribeiro,
-1962, em relayio a toda essa representayio da hístória do SPJ. 9s
textos que a informam foram cunhados com o fito de justificar
a existencia, prestar contas da atua9io e legitimar a ayio indigenista da agencia, em especial em momentos em que ela estava
amea9ada
de extin9io: se o SPI
nio existisse, nio. ·existiriam
mais
.
.
- .
índios no Brasil; se o SPI nao continuasse a penetra9io das fren·
tes de expansao, esta seria consideravelmente mais vagorosa e
violenta, · etc. Essas sao as justificativas para toda e qualquer f alba
possível. Ou seja, a existencia do SPI assegurou a vida dos povos
indígenas no Brasil do século XX.
:l! como se nao houvessem existido outras formas de prot~o
prévias ao SPILTN, nem tampouco outras propostas de incorpora980 e aniquilamento desses povos enquanto culturas. Nio é af que
reside a especificidade, isto é, no "Morrer se preciso for, matar
nunca".
Se o pa~imetro tomado for a violencia da "pacificayio" e o
dado da popula9io, creio que
caso dÓs Patuó· Hi hi
é
um bom exemplo do contrário.
Ao construir excepcionalidades o mito retira a possibilidade de
análise histórica toda a trajetória da proteyio oficial - nio s6
em seus termos mais genéricos, mas também na especificidade de
sua a9io junto a povos indígenas - neste século, em que o Estado Nacional, tomado enquanto processo dinamico e nio como realidade pronta e acabada, se expandiu consideravelmente como forma de organiza9io sobre o território nacional.
Dando continuidade a essa busca de romper os impedimentos
a elabora~ao de um discurso científico sobre ¡l questio, deve-se analisar o texto de Dav.i d Hall Stauffer (Stauffer, 1955), base. das
representa~óes de Ribeiro para o período anterior ao do estabelecimento do SPILTN.
De urna forma diferente, David H. Stauffer participa, igualmente, dos mesmos esquemas de reprodu9ao da versio oficial da
história da atuacao indigenista no Brasil. Produzido em meados
da década de 1950, como tese de doutoramento na Universidadé
de Austin, The origin and establishment o/ Brazil's lndian Service:
1889-1910, é um trabalho de historiador empirista clássico, nor~-

·o

6 Cf . Silva 1983, p . 61 e
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teado pelo que Fran9ois Furet ( 1976) chamou de "história-narrativa".
Se esse tipo de constru9ao nao tem um recorte sociológico delimitado, ele nao prescinde de pressupostos implícitos que o direcionem. Estes podem ser encont'rados a partir das relayóes sociais
que Stauffer estabeleceu tanto no ·campo intelectual brasileiro,
como no campo político, já que a significa9ao de urna obra só
se realiza plenamente urna vez que seja remetida a história do
campo que a produziu.
Assim, ·yeremos dentre os agradecimentos do autor, os nomes de
Eduardo Galvao, entao chefe da Se9ao de Orientayáo e Assistencia do SPI, de Darcy Ribeiro e Heloisa Alberto Torres, respectivamente, chefe da Se9ao de Estudos do Servi90 de Proteyao aos
lndios, e diretora do Museu Nacional e membro do Conselho Nacional de Prote9ao aos lndios. Da mesma forma, dentre a bibliografia secundária citada pelo autor, acham-se numerosos textos da
institui9ao que veiculam a versao interna de sua trajetória histórica. Portanto, apesar do levantamento empírico detalhado, a sele9ao do material e seu encadeamento sao presididos pelo mesmo
corpo de representa9óes atuantes no trabalho de Ribeiro.
~ muito f reqüente que a crítica sociológica se atenha a urna
análise lógica da produ9ao historiográfica, ou no máximo (isso
sim já seria muito) a um enfoque do ponto de vista da sociologia
do conhecimento. Isto feito, o cientista social se reapropria dos
dados do historiador _e os utiliza sem mais pensar: agora o fato é
tomado duplamente "objetivo", pois passando pela crítica documental e pelo seu próprio crivo, pode ser utilizado sem sustos para
seus fins.
Mas é justamente no nível dos fatos que esse tipo de discurso
· se constr_ó~, sobre a ilusao de objetividade que lhe é imanente: o
que se oculta é que o "fato" é construído através de um sentido
que lhe é prévio. 7
Como aponta Neves (Neves, 1984, p. 23 e ss), tal prática historiográfica ,eonstrói-se ~través da narra9ao, forma discursiva que
reflete a no9ao comum do tempo histórico como continuidade de
7 Cf. Barthes, 1972, p. 48.
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pontos descontínuos. Ela é - para tomar a metáfora do autor a agulha que costura pontos heterogeneos previamente determinados (os fatos históricos ou personagens excepcionais, isto é, os
heróis), ligando-os numa pe<;a única que, via de regra, encerra
em si urna ambi9ao de totalidade . No entanto, os moldes necessários - as fontes históricas - a delimita9áo dos pontos a serem
demarcados a costura, por serem muitos e heterogeneos, sao também submetidos a urna escolha, "ou (o historiador - ACSL) verse-ia na contingencia de recuperar integralmente o passado, implicando em dispensar a obra tanto tempo quanto exigiu-o o desenrolar do processo" (Neves, 1984, p. 25) .
Essa escolha que preside o recorte da fonte e a constru9ao do
fato acha-se norteada por um capital de significa95es acumulado e
interiorizado que, ao mesmo tempo que estrutura essa nova elabora9ao - que, em sua essencia, é urna manifesta9ao desse habitus - , se reestrutura e se acrescenta através dela.
De forma geral , a interpreta9ao de Stauffer segue, linearmente,
para provar - como diz no início do trabalho - que o SPILTN
foi fruto da necessidade que se impunha de regulamentar as rela<;óes conflituosas entre índios e brancos em áreas de fronteira.
Surgiu a partir de um debate que ele próprio qualifica como mobilizador da " na9ao" , do "brasileiro comum" para, ao final (Stauffer, 1955, cap. X e XI) , relativizar tal afirma9ao caracterizando o
público ao qual esse debate se· dirigía como aquele composto pelos
membros de sociedades eruditas e científicas da época. Assim, no
segundo bloco de · capítulos, trilharia a questao dentro delas, concentrando-se, paulatinamente, nas a9óes de certos inc;tivíduos, nomeadamente : R. Teixeira Mendes, Luís Bueno Horta Barbosa,
Leolinda Daltro, Torres de Oliveira, Nelson Coelho de Senna,
Domingos Sérgio de Carvalho, Rodolfo Miranda e, sobretudo, Candido Mariano da Silva Rondon. Estes seriam capazes de criar o
órgao através de seus
. . . trabalhos entusiásticos e incansáveis ( . .. ) e náo s6 reconheciam a necessidade de urna agéncia como esta, mas ( . . . ) - descobriram no novo plano de auxílio aos índios urna causa que os
animava e desafiava - um trabalho humanitário que os inspirava a devotar a ele urna parte generosa de seu tempo, seus talentos e seu apoio permanente. (Stauffer(e), p. 308.)
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Afinal, nao é a toa que a conclusao do texto é urna
de Candido Rondon:
. . . como
raf as que
que, urna
república.
p. 310.)

cita~ao

um patriota, anseio por ver a reconciliafáo das tres
constituem a base étnica do povo brasileiro de forma
vez fundidas, formem a populQfáO unida dessa grande
(In: Homenagem a /osé Bonifácio, apud Stauffer,

O SPI fica, entao, como a empresa de salva9ao dos povos in- _
dígenas em território brasileiro, salva~ao que, se resgatado o LTN,
seria também para os "mesti9os" e "descendentes de africanos".
Ao fim, a salva9ao para a· própria na9ao: presidida pela "ra9a branca", a empresa revertería sob a forma de trabalho potencial (dos
povos indígenas) ou imediato (dos negros). A empresa tinha como
di retor a prova viva de que os inferiores poderiam evoluir: entao
nao tinha Rondon sangue indígena?
Nessa tarefa heróica de constru9ao empírica da nacionalidade,
o órgao teria como seus "inimigos" as oligarquías estaduais, a lgreja (ou os "católicos") e os "céticos e cínicos".
Implícita está, portanto, a idéia de que a salvafiío física (enquanto unidades biológicas) dos povos indígenas asseguraria a so,brevivencia cultural desejável: como origem e um componente .
parcial da nacionalidade. Assim, se, por um lado, a sobrevivencia
física é tomada como sinonimo de sobrevivencia étnica, ela de
fato a suprime, já que o destino final é a ·assimil(lfiio.
Há, portanto, urna concordancia tácita quanto ao primitivismo
dos povos indígenas e a necessidade de submete-los - enquanto
nao fossem assimilados - a tutela.
A nível teórico, deve-se apontar que dentre outros pressupostos
implícitos que tornam possível tal elabora9ao acha-se a ausencia
_da no9ao · de estrutura social que acarreta a nao-utiliza~ao da n~áo
de Estado enquanto rela9ao entre classes sociais, ou das de domina9ao e hegemonia. O governo passa a ser percebido, entao, como
a sede d_e todas as decisóes, com uma elite, fruto de um c~n
senso da narao que se elabora. Esta, por sua vez, pode-se inferir,
nao passa de um somatório de indivíduos, fundado sobre o consenso. Fora do consenso, fora da elite. Ao contrário da no~ao de
Estado, que . pressupóe a contradi9ao, a de governo a exclui. 8
8

Agrade~o

a Jurandyr Leite as sugestóes sobre esse ponto.
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A v1sao da sociedade como somatório de indivíduos subjaz a
concep9ao de todas as demais unidades sociais, tais como as institui96es: o conflito entre posi96es é sempre disruptivo. t: essa
ótica altamente individualista da vida social que possibilita o tratamento do governo como um indivíduo coletivo.
E: também ela que suporta o aparecimento dos " heróis" dessa
h1stória. Por isso deve-se perceber como um instrumento de ruptura pode ser a simples inclusao da dimensao estrutural.
Em termos metodológicos vale sublinhar que essa constru9ao
foi possível através de diversos expedientes que vao desde a sele<;ao de fontes produzidas pelo SPI, ou de alguma maneira comprometidas com a institui9ao (e que, por vezes, nao pertencendo
a época, informam urna leitura teleológica), até as supressóes e
extrapola96es dos textos utilizados. Melhor exemplo disso nao poderia ser senao a utiliza9ao da sigla SPI ( encoberta sob a designac;ao em ingles "Indian Service" que pode-se traduzir por "Servi90 de f ndios"; ou explicitamente referida como Servic;o de Prote<;ao aos f ndios), em que se suprime o LTN ( Localiza9ao de
Trabalhadores Nacionais). Se o autor aborda a questao e descreve o regulamento do órgao, ele o faz de forma periférica : estará
privilegiando a proteriio aos índios e nao percebendo que nesse
momento ela está, enguanto problemática, estritamente ligada a
localizariio de trabalhadores nacionais. 9 Mais urna vez aqui se denuncia o au tor como solidário aos esquemas de representa9ao produzidos a partir desse campo de disputas.
Eu diría mesmo que fazer urna tese sobre o SPILTN de urna
outra posi9ao nesse espa90 de Jutas, ainda que do mesmo ponto de
vista historiográfico empirista de Stauffer, já traria contribui<;óes
apreciáveis para a história do pensamento indigenista no Brasil.

Destaque-se, ainda, como o discurso histórico tornou possível
essa elabora9ao. Ao nível epidérmico da narrativa, a explica9ao do
autor se articula sobre um tripé: dados sobre o fato referido,
observac;óes biográficas sobre os principais atores envolvidos e
um fichamento do texto que está utilizando como fonte.
Por tais razóes, creio que o texto de David Hall Stauffer, sem
negar a excelencia do levantamento das fontes primárias referidas
final (e nao das citadas
longo do texto)' <leve figurar entre
as histórias internas da cria9ao do SPI.
Em termos gerais, a história do SPI fica-nos, pois, como fruto da
atua9ao de um indivíduo excepcional (Rondon, a forma abreviada ·
é a do mito) e seu grupo de companheiros (positivistas), cujo
interesse magnanimo é tao semente a salvagl:Jarda dos povos indígenas, num exemplo digno e inimitável de humanitarismo e desinteresse.
E: minha hipótese de que tal representa<;ao, historicamente construída, é induzida pela própria estrutura desse espa90 de disputas
que se estabeleceu a partir do início do século, do qual resulta a
constituic;ao do SPILTN enquanto agencia, pelo Estado brasileiro,
e que seu cerne consiste na busca de constru9áo de um consenso
onde, urna vez tomada urna posi9ao em que se escape a censura 1 º
característica desse campo, ver-se-á surgir a dissensáo necessária
para que se possa atingir as regióes de consenso mais profundo
" . . . le sol originaire de la doxa, cette croyance primordiale dont
l 'intensité est a la mesure de l'intéret que les agents ont au fonctionnement du champ" (Bourdieu & Delsaut, 1975, p. 28.).
Penso, por exemplo, na impressáo de monolitismo interno ao
grupo de seguidores de Rondon sempre defrontado com dificulda-

9 Cabe destacar que esta categoria designava os libertos da escravidao
e os mesti<;:os. O trecho abaixo o demonstra:
"Os erros do passado. de que é expoente máximo o trabalho cscravo,
tcrnaram inseguros todos os cálculos acerca do desenvolvimcnto da vida
económica da na<;:áo; sob este aspecto. pode-se dizer que o 1mpério foi
a escravidáo ( ... ) .
E relembrando este quadro de miséria que sinto agora o valor da obra
que se incumbe de realizar com a localiza<.;áo de trabalhadorcs nacionais.
Estes sao. estou convencido. os descendentes dos mártires da escraviclao
africana e da espolia~ao indígena, agora. em parte. argamassaclos como os
herdeiros dos usurpadores." (Miranda. 1911. p. 274-275 . Os grifos sao meus
Cf. Santos e Mcndonc;a. 1985.)

1O ". . . toda expressáo é um ajusta mento entre um interesse expres§)vo
e urna censura constituída pela estrutura do campo em que ocorre esta
cx pressáo; e este ajustamento é o produto de um trabalho de eufemiza<;:áo,
podendo chegar até ao silencio, limite do discurso censurado.
Quando digo que o campo funciona como censura, quero dizer que o
campo é urna certa estrutura de distribui<;:áo de urna certa espécie de capital.
Esse capital pode ser a autoridade universitária, o prestígio intelectual, o
poder político. a fo rc;a física, dependendo do campo considerado. O portavoz autorizado é detentor, seja em pessoa (o carisma), seja por delega<;:áo
(o padre ou o professor), de um capital institucional de' autoridade que
faz com que se lhe dé crédito, que se lhe conceda a palavra." (Bourdieu,
1983(a). p. 108-9)
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des externas, ou a afirmac;ao de urna posic;ao a favor da catequese
religiosa e outra da protec;ao leiga fundada em motivos religiosos.
Urna análise mais acurada poderia ver as nuances internas a instituic;ao ou, até mesmo, averiguar os fundamentos desse monolitismo, bem como se verá abaixo, estabelecer outras bases (ou os
verdadeiros objetos de disputa) para o conflito.
Assim, urna forma de realizar um trabalho sobre a questao
seria, ao se deixar impingir um objeto cuja construc;ao é prévia a
investida do pesquisador, realizar urna biografía de Rondon, sucumbindo-se a representac;ao permitida pelo campo, no seu sentido
mais próximo a "ideología romantica do genio criador como, individualidade única e insubstituível" (Bourdieu, 1974 (b), p. 183).
. Sem negar a importancia de um tal trabalho, nao se quer neste
momento, propositalmente, realizar urna desmontagem do mito
que se coristruiu em torno de Rondon. Em primeiro lugar, porque
creio que isto significaría f azer - mesmo que por contrapartida
- a leitura que a censura do campo "pede" que seja feíta de si.
Em segundo lugar, julgo que o lendário rondoniano foi construído sobre alguns alicerces sólidos em termos das ideologías da nacionalidade brasileira. Talvez ele tenha sido erigido a figura do
'"último grande bandeirante" que expandiu simbólica e empíricamente as "fronteiras da nac;ao" .11
Se, . como Durham (1983, p. 14) destaca, o índio (categoría
genérica) apresentou sempre um caráter ambíguo para o Estado,
ao mesmo tempo validando sua apropriac;ao do território, ao ser
tomado como eidadao potencial; e por outro lado, constituindo
um obstáculo a expansao dos interesses privados que o Estado representaría, Rondon aparece como aquele que vem, como o bandeirante preador de índios, resolver os dois problemas: de um só
golpe desobstaculizaria o caminho as frentes de expansao gerando,
ainda por cima, o trabalhador futuro e a guarda do território,
por meio de urna ac;ao pedagógico~militar pacifista 12 e pacificado11 Devo esta expressao a Jurandyr Leite que cunhou-a para título de
Leite & Lima, 1985.
12 Ver, por exemplo, " Rondan: , bandeirante da civiliza9ao brasileira".
In: Brasil Rotário, 2 maio de 1965; "Ronden, o civilizador das selvas
brasileiras" . In: Nafáo Brasileira; set. 1940; "Rondan, o último bandeirante", Grandes FiRuras em Quadrinhos. Rio de Janeiro, 1957. p. 35. Estes sao
apenas alguns dentre os muitos títulos que se referem explicitamente a estas
representa~óes .
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ra. Nao foi, é claro, por mero acaso que o finado Tancredo Neves,
em seu discurso a nac;ao como presidente ·eleito alinhou, lado a
lado, os nomes de Tiradentes 13 , Rondon e Río Branco.
Fica, portanto, por ser feíta urna análise do personagem , de sua
trajetória e da construc;ao de sua exemplaridade que, para ser
explicativa, deve estar embasada em conhecimentos mais amplos
dos que os disponíveis no momento, e em sólidos alicerces teóricos e metodológicos.
Outra maneira, ainda, seria tomar a cria<;ao e história do SPI
(L TN) como fruto da atua<;ao do "grupo positivista" (Ronde n
como seu líder), e tendo como suporte as escolhas filosóficas centradas no Apostolado Leigo, empenhado em realizar, enguanto
consciencias, escolhas indigenistas que definirao as linhas a serem
seguidas pela institui9ao que preencherao. O que fica de lado aqui
é a determinac;ao pela sua posic;ao no campo do poder ("camp
des relations objectives entre les f ractions de la classe dominante".
·Bourdieu & Delsaut, 1975 p. 30), no campo político, no campo
intelectual,' etc., enquánto condicionantes de suas posi96es indigenistas. ·Subverte-se, entáo, "o princípio da teoría do conhecimento
do social segundo o qual as condi96es objetivas determinam as
práticas e os limites mesmo da experiencia que o indivíduo pode
tér de suas práticas e das condic;oes que as determinam" (Bourdieu,
1974 (b)' p. 190) .
Urna terceira proposta seria, enfim, proceder como o historiador tradicional, reconstruindo .através de múltiplos critérios, ou
talvez sem critérios muito bem definidos, em termos sociológicos,
a história da instituic;ao e do espac;o de lutas que se define --no
momento de sua criac;ao.14
13 Sobre como Tiradentes foi tomado e ~)orificado (especialmente . sobre os termos desta glorifica9ao) pelos positivistas do Apostolado , ver Azzi.
1980, p. 119 a 141.
14 Ruch ti, 1979 é um bom exemplo de como todos esses equívocos
podem se achar reunidos em um único trabalho. Sem entrar em <letalhes
acerca do trabalho. a própria c it a~ao da estrutura dos capítulos esclarece
o que disse:
" Caoitolo 1: L'Jndigenismo e la politica indigen ista brasiliana .
a) le definizione
b) gli scopi
c) l'organizzazione dell'ativita indigenista
· d) la politica indigenista brasiliana
Ca pi tolo 11 : 1 preceden ti storico-giu ridici del caso hrasiliano.
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Sem negar a importancia da reconstru<;ao histórica, aliás, a
meu ver, imprescindível para a funda<;ao de um esfor<;o propriamente científico de análise da política indigenista brasileira (em
especial nesse século), parece-me, porém, que ela adquiriría sua
plena significa9ao e eficácia urna vez constituídas as premissas
sociológicas de recorte que viriam, sob o adequado controle metodológico, a informar um esfor<;o de historiador, evitando que
variáveis aleatórias condicionassem a constru<;ao.
Em Lima, 1985, buscou-se averiguar as possibilidades de se propor a análise da política indigenista brasileira enguanto campo,
como se disse acima, a partir de urna leitura dos trabalhos de
Pierre Bourdieu.1 .5
Cabe ressaltar que assume-se, aqui, que tal no<;ao permite urna
certa forma de investiga<;ao, e determina a pressuposi<;ao de urna
auton?mia relativa ao sistema de rela96es a ser estudado, a qual
devera ser referendada pela análise empírica, autorizando a autonomiza9ao metodológica. Nao se supóe, pois, a existencia substantiva de um tal espafo.
Trata-~e, pois, de proctll'ar construir tal espa90 enguanto locus
de urna luta específica, centrada em torno de objetos que Ihe sao
próprios e irredutíveis a objetos característicos de outras disputas.
e~ torno dos quais agentes e agencias se disp6em em posi96es
cu1as tela<;6es formam a estrutura do campo. Portante, a cada mo~
mento da luta, deve-se perceber o estado dessa estrutura e é ela
m~s~a, . objet~ .desse jogo concorrente em torno do monopóli~ da
v1olenc1a leg1tlma, forma específica de autoridade de um determinado campo.
No sentido em que aquí se toma, a política indigenista e o discurso que se produz sobre ela (o indigenismo, tomado em sentido lato e nao enquanto categoría histórica específica), se reduzem a produtos de regi6es do campo .Político e do campo inteCap~tolo 111 : Candid.o. Ma~iano da. Silva Rondon, 'Difensori degli Indios'.
Cap1tolo IV: 11 Serv1z10 d1 Protez1one degli Indios.
a) 1 presupposti ideologici dello SPI
b) L'organizzazione dello SPI e la legislazi0ne sull'indio
e) . ~lcuni sviluppi ideologici dello SPI e l'evoluzione degli studi antropolog1c1
·
Alcune considerazioni conclusive."
15 Bourdieu, 1968, p. 105; 1974a(), p. 190; 1980, p. 23; 1983(a), p. 89
e ss; 1983(b), p. 122; Bourdieu & Delsaut, 1975, p. 7, p. ex.
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lectual, sendo o segundo, em grande medida, redutível ao pr1meiro, ao menos naquele momento.
Pretendo que essa utiliza9ao seja um dos passos na ruptura
com a representa9ao vigente acerca da história da política indigenista e que possibilite situar e integrar a política indigenista
como política do Estado, bem como construir os esquemas mentais
em opera9ao ainda boje nos que falam/ atuam sobre indigenismo.

O Campo Indigenista no seu Estado de Formafiio
De forma geral e esquero.ática, o campo político no início da
República achava-se dividido em duas grandes posi96es. Urna representada pelo Exército, que defendía urna

. . . farma unitária de Estado, de modo a melhor organizar a
sociedade de cima ( . .. ). Fortemente influenciado pela doutrina9ao da academia militar, um grupo importante de oficiais estava
convencido da superioridade de recursos autoritários sobre os da
solidariedade para promover um avan90 'científico' do Estado
nacional. (Reis, 1983, p. 8).

O solo comum dessas idéias era o do positivismo, termo que
publicamente as designava. Vale notar que a categoria abrangia
urna variedade bem grande de propostas desde o Apostolado Positivista do Brasil, na defesa de urna leitura própria do positivismo
ortodoxo, até outras mais liberalizantes como a de Pereira Barreto.
Da mesma forma, de ve-se lembrar que este discurso achava-se bastante matizado em fun9áo ·d e seus destinatários específicos.
Vale, ainda, lembrar que o agente dessa modemiza9áo seria,
dentro dessa concep9ao, o militar: a idéia de que a "salva9ao da
pátria" era tarefa, sobretudo, dos militares, crescera dentro do
Exército desde a Guerra do Paraguai e fortificara-se na medida de
sua institucionaliza9ao. Encontrara no positivismo, que a partir
da década de 70 passou a ser a base da forma9áo militar, a matriz
ideológica necessária a sua legitimac;áo. A despeito das cis6es internas, a idéia de salva9ao era ·comum a institui<;ao e, em diversos
momentos, acabaría por prevalecer o espírito de corpora9ao em
detrimento das disputas políticas.
A posi<;ao oposta era representada pelo liberalismo, defendida
sobretudo pela oligarquía cafeeira paulista, que propunha
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... · a superioridade de um modelo que favorecía as iniciativas
da sociedade sobre as do Estado. O papel da autoridade, diziam,
ileveria ser, principalmente, garantir a liberdade e a propriedade.
Lutavam por urna ampla descentralizafiiO do poder através do
federalismo e percebiam as iniciativas privadas como a vía mais
adequada para promover a construfiio da nQfáO. (Reis, 1983, p. 9).

Na formulayáo da Constitui9ao de 1891 (ainda que esta, também, incorporasse certos pontos de vista positivistas) institucionalizaram-se tanto o liberalismo económico quanto o político. Reis
destaca que a na9ao era entao representada, a nível da Constitui9ao, como urna cole9ao de indivíduos.
Tal posi9ao logo seria abandonada na medida que os cafeicultores tiveram que enfrentar as crises de excedentes que acabaram
por se .materializar no Convenio de Taubaté (1906) e, posterior·mente, na defesa permanente do café. Pouco a pouco o grupo toinaria posi9ao em prol da interven9ao do Estado sobre o mercado.
Fundados sobre a justificativa nacionalista, passaram a pensar o
Estado como o ator capaz de liderar e promover a na9ao. Os
resultados seriam, porém, mais amplos:
Mesmo sendo a iustificativa inicial da superioridade dos recursos de autoridade urna racionalizafiio dos interesses cafeeiros, essa ideología, urna vez dominante, imprimiu conseqüencias inesperadas a construfiio do Estado: ela forneceu a legitimidade crucial a expansáo dos poderes públicos, t;Índa que dentro de um
contexto oligárqui~o. (Reis, 1983, p. 10).

O processo de constru9ao do Estado ganharia urna dianteira
significativa perante o de constru9ao da na9ao, na medida que o
campo político era bastante restrito e dominado pelos interesses
agrários, ero suas várias fac96es.
A posi9ao liberal tendeu, portanto, a um declínio paulatino ao
longo da República Velha e, .com ele, ascendeu a representa9ao
da na9ao enquanto indivíduo coletivo, " ... um todo organice tutelado pelo Estado" (Reís, 1983, p. 1).
Por oÜtro lado, encontravam-se, após a República, as condi96es da · existencia do que aqui se define como um espac;o para o
indigenismo, isto é, um Estado Nacional em estruturac;ao, formalmebte separado da Igreja.
A nível do campo intelectual, opunha-se urna corrente dita positivista a urna outra dita evolucionista, em que se disputava a legiti168

midade de urna certa concepc;ao de ciencia, essa luta aparecendo
nas problemáticas distintas, como nas do direito, da medicina, da
antropología, etc., cada urna delas sendo passível de um esforc;o
de pesquisa que permitisse a sua constru9ao.

As Categorías de Agentes
A partir disso, poder-se-ia caracterizar o campo de disputas indigenista, que naquele momento se estruturava, como definido a
partir do campo político, compo~do-se de certas categorías de
agentes -· etnógrafos, políticos, juristas, jornalistas, propagandistas e engenheiros militares - ·que se situavam em posic;óes diferenciais disputando o direito a autoridade indigenista, direito a
atuac;ao legítima junto aos e pelos povos indígenas no Brasil. Al.guns desses, conforme sua forma de participac;ao, formularam
planos mais acabados visando urna ac;ao indigenista sistemática.
A esses chamei de projetos indigenistas.
A primeira categoría está empregada para designar aqueles que
participavam da luta pretendendo legislar, acerca do que fossem,
em termos de sua "natureza", os povos indígenas. Estavam situados em agencias reconhecidas a época como de caráter científico,
achando-se autorizados e com autoridade para, nestes termos, falar
de índio. Nesta categoría · acham-se situados, dentre outros, Hermann von Ihering e Antonio Carlos Simoens da Silva.
o termo políticos é utilizado para designar asueles atores que
situando-sé em agencias, sobretudo do aparelho de Estado, buscavam legislar específicamente sob~e as formas de compatibilizac;ao
entre o movimento de e~pansao da fronteira agrícola e a oposi9ao
que lhe faziam os povos indígenas, com o. fito de estabelecer um
lugar e urna forma de inserc;ao dos mesmos na nac;ao cuja consti:tui9ao· entao se discutia. Nela incluo Rodolpho Nogueira da Rocha
Miranda, Ministro da Agricultura Indústria e Comércio, agencia a
partir da qual foi estruturado o SPILTN.
Os juristas seria~ aqueles que procuram discutir e definir a
situac;ao <lestes povost em termos propriamente jurídicost na nacionalidade. Embora isso possa parecer óbvio, cabe destacar que
sua import.ancia é maior do que pode parecer, já que esses sao os
agentes que mais específicamente disputam a definic;ao do direito
a cidadania que tem os povos indígenas, um dos fundamentos mes169

mo da existencia de um espa90 de media9ao entre estes e o Estado.
Dentre outros, pode ser citado o nome de Antonio Ferreira de. Souza Pitanga.
Os jornalistas participam sobretudo como vulgarizadores das
problemáticas especificamente indigenistas para o grande público,
servindo, sobretudo, ~ reprodu9ao desse espa90; Nenhum deles formulou um projeto indigenista.
A categoría propagandistas foi tomada por alguns grupos na época para designar aqueles que explícitamente militavam, via de regra situados em sociedades eruditas, em torno de certas questóes
buscando formar a opiniao pública e levar o Estado a tomar .posi9ao no debate. Dentre estes, devem ser destacados Leolinda Dalt.ro,
Mendes, Jorge e . a Comissao Promotora da Defesa ·dos Indios.
O termo engenheiros-militares serve para. designar elementos de
tal tipo _de forma9ao engajados em comissóes telegráficas e de explora9ao do território nacional. O exemplo típico é Candido Mariano da Silva Rondon.

Os Projetos Indigenistas
Assim, atores sociais específicos, que podem ser classificados
nestas categorías, se propunham a formular o que chamei de projetos indigenistas planos de a9ao frente aos pavos indígenas que
visavam solucionar alguns '_ objetivos, através de certos métodos,
que deveriam ser implementados por determinados agentes diretos. Todos esses planos apresentam urna concep~ao da natureza
dos povos indígenas que lhes era subjacente, e que de certa maneira os informa enquanto propostas práticas. ·
Confronta!ldo-os, pretendo depreender aquilo que se discute e
'iquilo que é .condi9ao da própria discussao e, portanto, fica oculto
e a possibilita. Desta forma, podem ser vistas as ·posi9óes dos atores em cena e pensar sobre suas tomadas de posi9ao ~. A formula980 de um projeto indigenista de forma mais acabada pode ser entendida como · síntoma do acúmulo de um certo tipo de capital
(intelectual ou político) _e sua impost~ao, como vencedor na dispu1

J

16 Sobre os autores supracitados e muitos outros participantes da
disputa, ver Lima, 1985, cap. 5 .
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ta, fala das condi96es de defini9áo da legitimidade propriamente
indigenista.
Devo recordar que o levantamento por mim realizado apresenta
brechas, e que um trabalho mais acabado talvez pudesse trazer
alguns outros dados a luz (por exemplo, discussáo jurídica em
torno do estado legal dos índios no Código Civil, que já tramitava
na Camara dos Deputados e iría , mais tarde, para o Senado) . Nao
creio, porém, que o substancial des ta análise fosse por isto alterado.

a

O Paradigma Evolucionista: Consenso e- Dissenso

Foi dito, acima, que todos os projetos indigenistas apresentavam
urna concep9ao da natureza dos povos indígenas, subjacente ou
manifesta, que informava suas propostas práticas.
Penso que, em termos fundamentais, nao havia urna diferen9a
profunda entre ta is autores quanto a esta concep9ao e que ela
se inscrevia dentro do que se poderia chamar de paradigma evolucionista, tal como Faria a utiliza a partir de Stocking Jr. 17
17 " Strocking Jr . p arte da obra de Thom as Kuhn - Structure o/ Scientif ic Revolutions - . e na sua reflexao sobre ela sugere um uso mais amplo
dessa no9ao. que para ele nao tem o valor de um modelo rigoroso para
todas as mu d a n ~as científicas, mas antes um valor heurístico, que auxilia
a compreensao de movimentos particulares na história geral das idéias.
Assim , admi te que o pen samento evolucionista, apesar da sua complexidade. possa ser encarado como um paradigma . Ele admite que a teoria da
evolu9ao social tenha funcionado como kind of social scienti/ic world view,
que ampliou a relevancia de certas questóes , em detrimento de outras.
Este é um ponto essencial e que deve ser fixado. O evolucionismo do
século XIX - ternos em vista o evolucionismo social - estava baseado
numa série de pressupostos firmemente estabelecidos, aceitos universalmente:
Nao será ocioso lembrar que nessa teoria havia entre pensar e ordenar
urna relac;ao de imanéncia. A experiencia é urna só - o pensado é simultaneamente or denado numa série dada. Nesta, a p olaridade é expressa
e~ _ter mos de simples-complexo . célul a·organismo, catego rías que sao pass1ve1s. no entanto, de várias traduc;óes. mas a mais generalizada é inferiors~ ~e rior . No evolucio nismo biológico permaneceu a no9ao de séries, emp1ncamente constituídas. com as suas fil ogenias. No evolucionismo social,
cm q ualquer das suas formas , a prática d a ciéncia nao teve como constitu.ir séries análogas. de sorte que a ordena9ao dos dados no seu in terior foi
ferta quase semp re em termos de oposi9óes como: organizado-desorganizado,
alto-baixo, puro-impuro, solidariedade-insolidariedade, mas sobretudo em
ter mos de infcrior·su perior." (Faria , 1978, p. 8)
Note-se. pois, q ue nao estou me utilizando da abordagem de Kuhn.
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Com isso queró dizer que todas as concep9óes da natureza dos
povos indígenas apresentavam em comum o fato de situá-los como
inferiores, quer em rela9ao ~ "civiliza9ao nacional" ou a "ra9a
branca", quer como no caso dos positivistas, situando-os numa fase
evolutiva primária. Ou, ainda, porque a "generosidade" e a "ingenuidade" os colocavam em situa9ao de inferioridade no trato
com os civilizados.
A questao em torno ·da qual se estabelecia o dissenso era a da
capacidade ou náo de evolufáo dos povos indígenas, isto é, a capacidade . de se transformar dentro desse continuum que vai do
inferior
superi_or, que se acha reproduzida dentro da classifica9ao relacional bravo/manso, como am~liada e redefinida nos
termos do paradigma evolucionista nesse momento, passando depois a classifica9ao legal e, posteriormente, a científica.
Para alguns (von Ihering, p. ex.), tais grupos nao seriam
capazes de " evoluir", devendo ser deixados entregues ao seu próprio arbítrio, sem se esperar que contribuíssem ao "desenvolvimento nacional", senao episodicamente. No mais, o tornariam retardado
se miscigenarem a popula9ao de "ra9a branca" introduzindo, por essa mesma mistura, um dado . de degrada9ao. Se
algum vislumbre de "r-espeito ao outro" (for9ando, em parte, a
interpreta9ao) existe, ele vem a rehoque desta concep9ao:

ªº

ªº

1) O elemento indígena desaparece no Brasil, absorvido pela
ra9a branca. Martius, em 1838, disse: "Duas sáo as coisas que
a humanidade transmite hereditariamente: sangue e espírito. De
ambos, o indígena da América só deixará vestígios. Por esta raziío
pode-se dizer que a ra9a americana náo tem mais futuro. Perante a nossa vista há de desaparecer." A legisla9áo e administra9áo pública devem se inclinar perante essa li9áo da ciéncia
e da experiéncia.
Ainda que o indígena possa muitas vezes fundir-se economicamente com o homem civilizado, ainda que em parte se assimilem
a popula9áo rural, nem por isso as medidas postas em prática
em favor dos indígenas se devem considerar como conquista de
novos elementos de trabalho, mas simplesmente como um ato
de nobreza e de amor da ra9a vencedora para com a vencida.
2) Nao existem regras gerais para o tratamento dos índios.
Bravos o~ . tratáveis, sáo sempre des~josos de rf!slringir-se . ao
indispensável o contato com os neo-brasileiros, ainda que vivam
freqüentemente a moda do caboclo no meio da popula9iío sertaneja. Prestam-se alguns a servi9os regulares de que refogem outros; enumeram-se alguns entre os agricultores, dedicam-se ou-
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tros a cria9áo de gado, sáo canoeiros outros. As inclina9oes naturais, e as particularidades do caráter da tribo se deve conformar
a nossa conduta para com eles . .(lhering(e), p. 132-133)18

Vale lembrar, porém, que o fato de Ihering ter forma9ao academica em história natural, e feíta fora ·do contexto brasileiro, dec~r
to permitia-lhe um maior distanciamento, pensando os povos indígenas como outros situados fora da "na9ao brasileira".
No caso dos positivistas, a "marcha inelutável da humanidade",
através dos tres estágios conduzi-los-ia ao abandono dessa "primeira condi9ao" .19
Ver-se-á, abaixo, que além da perspectiva evolucionista intrínseca (em si bastando para anular a diferen9a), há toda urna série
de processos que sao pensados - nos termos da época - como
nao alterando . o modus vivendi dos grupos indígenas. Assim, na
visao positivista, a altera9ao era pensada apenas como sinonimo do
trabalho de inculca9ao religiosa, sendo expressa através da categoría catequese.
Essa categoría, no entanto, era apropriada pelas outras posi9óes na d!sputa, de forma diferente: quando nao adjetivada significava a atua9ao missionária das ordens religiosas; qualificada como
catequese leiga expressava a a9ao indigenista direta, quer realizada, quer suportada pelo Estado.2 º
18 A me_sma posi<rao aparecia em textos anteriores do autor, invalidando urna .redefiniyao posterior ao "debate" de sua posi<ráo:
". . . é necessário tratar estes cidadáos conforme as suas idéias e suas faculdades mentais. Nao se pode exigir que eles sempre gostem da nossa
cultura moral e intelectual, e é preciso respeitar as particula~dades de seu
caráter." (lhering (b) e (c)) . Os textos sao identicos nesse trecho .
A categoria neo-brasileiro utilizada por Ihering é por ele mesmo proposta
neste trabalho (128, nota 1) para se contrapor a designa<ráo positivista de
ocidentais, usada para os brasileiros de or~m européia . lhering propóe
seu uso em oposi9ao a paleo-brasileiros, utilizando esta para os grupos
indígenas (elemento brasileiro primitivo), mantendo aqueta para o "conjunto
das ra9as imigradas e seus descendentes depois da descoberta da América'',
separando o termo imigrados para os novamente aclimatados . ·
Faria (1982, p. 12), aponta no mesmo sentido.
19 Cf. Comte, 1978(a), p. 34.
20 . Nesse sentido, é possível acompanhar a aproxima9ao política de Miranda e Rondon e a constitui9áo da "prote9áo fraternal" como discurso e
prática, trilhando-se a utilizayao das categorias catequese ·e prote9áo como
parte de urna busca de distin9ao por aqueles que tem a pretensáo de estabe-

173

Há, ainda, urna terceira visao de que, embora inferiores, poderiam evoluir dentro de certos limites e contribuir para o " progresso
da na9ao". Tratava-se, apenas, de educá-los. O tema da educa9ao
retorna ria, de forma diferenciada, em todas as posiyóes em luta.
Nao se queira, pois, projetar para o passado um respeito a diferen9a e urna considerayao pelos "Estados americanos brasileiros
empiricamente confederados, constituídos pelas hordas fetichistas"
na qualidade de sociedades auto-explicáveis, autodetermináveis,
com urna cultura própria que lhes fosse intrínseca - um dos suportes de urna identificac;:ao (e de urna auto-identifica9ao) enquanto grupo - e que condicionasse, em parte, seu relacionamento com a sociedade nacional. Ela nao é encontrada enquanto visao
científica ou política, nao estava implícita no que chamei de categorizac;ao relacional en tao produzida (ou melhor, acionada e expandida), mesmo porque a relac;:ao que permite categorizar os
grupos se dá em fun9áo de um estágio pressuposto aonde devem
chegar. Nao se pretenda crer que os grupos indígenas eram percebidos enguanto etnias nos termos atuais.:? 1

Os Projetos Indigenistas: Os Objetos de Disputa
Todos os projetos indigenistas visavam, ainda, atingir tres objetivos: (a) abrir terras a coloniza9áo do interior, no sentido de vial ~~erem-se como domin antes ao nível da política indigenista e do campo poli tlCO.
Assim , Miranda, na carta em que, formalmente, convida Ronden a estruturar o SPILTN, diria:
."Cumpr~-lhe, ao contrário, co1;1stituir em bases novas a catequese, imprim1r-lhe f e19ao republicana, fora do privilégio de castas, sem preocupa96es
de proselitismo religioso, constituindo servic;:o especial centralizado nesta
~apital, com irradiac;:ao pelos Estados, onde se torne necessária a a9ao que
e chamado a exercer, pacientemente e sem intermissao de, esforc;:os." (Miran.
da, 1910(b). O grifo é meu).
Mais tarde, assumida a posic;:ao como o fi cial, a questao seria colocada
em outros termos.
" !: esse o objetivo [proteger e guiar os J?OVOS indígenas - ACSL] do presente ~egula m en t o, em que a palavra catequese é stibstituída pela palavra
pro te9ao, que melhor en tende o espírito e a letra da Constitui9ao de 24
de fevereiro, e no qual procurei reun ir as medidas que me pareceram mais
adequadas para resolver o problema. embora muitas delas já tenham a
sanc;ao da experiencia de outros povos e o apoio dos mais notáveis juristas
e pensadores brasileiros." (Miranda , 1910(c)) p. 43).
21 Pensa-se, aquí, nas propostas de Fredrik Barth (Barth, 1970).
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bilizá-la, ao por fim aos atritos entre os índios e brancos; (b)
realizar, tomando a expressao de Jorge ( 1909), o "extermínio da
selvageria", em termos étnicos, bem entendido; (c) conferir-lhes
um papel em rela~ao a na~ao .
Na solu~ao do primeiro problema as opinióes sao unanimes:
tratava-se de regularizar a situayao das terras indígenas, conferir-lhes prote~áo e pací/icar os índios bravos.
·
Todos os autores se posicionavam no sentido da necessidade de
" <loar", "dema.rcar", "conceder", "garantir a pos se" (de) , "discriminar" e "garantir" as terr.as para os grupos indígenas, designando urna forma de ac;:ao relativa ao tema, ainda que implicando
propostas variadas.
Esta seria, inclusive, urna das facetas da atividade de prot~ao
do Estado, já que "particulares", "colonos" e "sertanejos", "aventureiros industriais" ou "civilizados" seriam os potenciais e reais
invasores (no caso de terras ocupadas por índios e concedidas
pelo próprio Estado e pelos estados) das áreas ·de posse de pavos indígenas.
Na medida do possível - possibilidade esta relativa aos interesses "nacionais" ("jazidas minerais, etc.", ou tomar
conta da li11
nha telegráfica), ressalvas feítas por Pitanga e Ronden - seriam
assegurados os mesmos territóriós já habitados pelos grupos em
questáo ou que lhes pertencessem anteriormente. Caso contrário,
deveriam ser transferidos com o acordo prévio do grupo, claro
que segundo os crité.rios dos agentes encarregados da transferencia. Assim Rondon diria:
/á lhes fiz ver [aos Pareci - ACSL] que, habitando os chapa·
does, /hes será sempre necessária uma vasta porfiío de terras para
poderem viver, devido a escassez de recursos neles existentes.
Mas, concedendo-lhes o governo terras mais ricas e campos de
excelentes pastagens, será de esperar que se contentem com uma
extensiío menor. (Rondon, 1910, p . 23).

Trata-se de perceber que ao pretenderem transferir os Pareci
para " terras mais ricas e campos excelentes" o que se tinha em
mente era - como se mostrará abaixo - implantar a pecuária
como forma de trabalho, junto ao grupo, já que o pastoreio era
percebido, entáo, como atividade mais adaptada ao "grau evolutivo" dos povos indígenas do Brasil numa clara atualiza9ao das
propostas de Couto de Magalhaes (1975). Da mesma forma redu175

zia-se a por9áo de terra sob controle do grupo, nada disso se~do
pensado, a época, como interferencia na vida do grupo.
Dois autores vinculam a temática da protefáo a terras ocupadas
por índios e a protefáO das matas colocando-as como passíveis de
serem solucionadas de um só golpe. Sao eles Ihering e a Comissao
Promotora da Defesa dos 1ndios, do Centro de Ciencias, Letras.
e Artes de Campinas. Parece-me que esta era urna temática característica do campo político - e intelectual - paulista naquele
momento, já que foram encontrados diversos artigas na Revista
do Centro de Ciencias, Letras e Artes de Campinas e na Revista
do Museu Paulista, falando sobre tal questáo; e que von Ihering
afirmaria ser "propagandista" em rela9ao a "conserva9áo das nossas matas e a nossa flora e fauna." (lhering(c), p. 138).
O agente pensado unanimemente como responsável pela regulariza~ao da situa~áo das terras era o Estado Nacional (pensado
como governo pela maioria dos autores). Ihering é o único que
menciona os estados da Uniáo como co-responsáveis pelo problema.
A categoría protefáo por sua vez, comportava idéias comuns
aos diversos atores, mas também algumas que marcavam as suas
posi~óes diferenciais.
Assim, eram comuns a todos as idéias de que a atividade ·protecionista deveria ser exercida pelo Estado, consistindo ·em assegurar a posse das terras em máos dos grupos indígenas e punir as
suas possíveis viola9óes; garantir a vida e a liberdade dos índios
e daqueles que com eles trabalhassem; aplicar e produzir a legisla~ao adequada as diversas circunstancias relativas a tal temática.
Talvez a defini~ao que melhor evidencie o sentido implícito desta
categoría - no seu sentido geral - seja a que se pode retirar de
Pitanga (1909) 22 : "conciliar o predomínio da civilizafao com o
sua [dos povos indígenas __.:
respeito as condi~óes essenciais
ACSL] existencia". Entenda-se, condi~s a sua sobrevivencia física.
\
As divergencias se dariam quanto a diversos pontos. Ihering,
p. ex., sugeriría que a prote9áo do Estado se estendesse aos índios
. mansos, aos colonos e sertanejos, mas nao fosse preocupa~ao pri-

a

22 A inferencia é minha, já que o autor nao utiliza, aí, a categoría.
Ressalte-se, porém, que seu uso - como os trechos acima citados o demonstram - nao era apanágio dos assim chamados positivistas.
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mordial no que se refere aos índios bravos. Ele e a Comissao utilizam a categoría prote9áo também para as matas, como dito acima.
Ainda Ihering e Daltro pedem que o Estado conferisse - e
garantisse - os direitos de cidadao da República aos índios, embora com restri96es e colocando-os sob o controle efetivo de um
tutor, senao de direito, ao menos de fato (missionários, no primeiro caso; e leigos idóneos no caso de Daltro) .
Para Jorge, a protecyao governamental deveria se realizar em legislacyao que restaurasse o predomínio das ordens religiosas.
Rondon e a Comissáo atribuíam ao Estado a Inspetoria
Federal de Prote9ao Fraterna aos Indígenas, como chamaria o primeiro, ou ao Exército, como diría a segunda, que acabariam fundidos no SPILTN - o papel de vigiar e fiscalizar a atividade
dos demais agentes envolvidos no trabalho indigenista. Também o
faria Ihering.
Vale destacar que a prote900 fraternal como posicrao neste campo, proposicrao de um certo discurso e .de urna dada prática, envolvía bem mais do que tais idéias, a despeito da retórica que ª·
privilegia.
Ouanto a nocyáo de pacificaf0023 ela é utilizada para designar as
práticas de contato deliberado de agentes indigenist~s definidas
como pacíficas - isto é, nao conflituosas - com os índios bravos. Ou como diría Ihering, definindo, ao meu ver, a idéia fundamental do processo que é " . . . tornar os índios respeitosos de
nossa civilizacyao".
Quanto ao tema da pacificacyao, nem Daltro, nem Jorge se posicionam. Teixeira Mendes e a Comissao se limitam a invocar
como atestado da praticabilidade de tais processos a experiencia
de Rondon. Este por sua vez diz, apenas, que bastaría demonstrar
"amizade" e "bondade" - em contraste com as rela96es estabelecidas pelos regionais -- para que os grupos indígenas reagissem
sem agressividade. Isto é, como é freqüente aparecer, os pavos

indígenas siio pensados como capazes apenas de atitudes reflexas,
de rea9óes e niio de a9óes: é porque o "civilizado" muda de atitude que os índios reagem pacíficamente. Afinal, eram fetichistas .
23 O estudo da pacifica9ao enquanto discurso e prática é objeto de
pesquisa realizada pcir Regina Maria de Carvalho Erthal, para realiza9ao
de disserta¡;ao de mestrado, sob a orienta¡;ao do Prof. Joáo Pacheco de
.
Oliveira F.º, no PPGAS-MN/UFRJ .
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Rondan já escreveria falando acerca da constitui<ráo da Inspetoria Federal de Prote9ao Fraterna ... , enquanto que a Comissao
dizia ser esta urna tarefa do Exército.
Para Silva, a pacificafao se realizaría através da interven<;ao de
delegados seculares e índios já catequizados, através de centros
previamente estruturados de civiliza9ao de índios, que atrairiam,
paulatinamente, os grupos dispersos. Assim, também, pensava
Miranda.
Esse mesmo método de estabelecer colonias indígenas em áreas
de conflito, compostas por "índios mansos" que ajudariam a
atrair, "prender fraternalmente" e "aldear os bravíos" estava presente tanto em Ihering quanto em Pi.tanga. lhering ia, no entanto,
mais além. Pensando na possibilidade de falencia des te método,
propunha que se organizassem - citando J. Bonifácio - "bandeiras'' com pessoal idóneo, para assegurar nao haver violencia,
dando preferencia, para tanto, ao trabalho de sertanejos e nao a
tropas regulares.
A pacificafao aparecía para Ihering e Pitanga 2• como a alternativa possível para o inevitável que era o desaparecimento desses
grupos perante o embate coro urna civiliza<ráo mais forte (supe24 Criticando o projeto positivista da Constitui~ao, Pitanga diría que
a solu9ao proposta " ... é humanitária e justa, mas nao assenta na realidade
dos fatos e é inexeqüível.
Digo que nao assenta na realidade dos fatos, porque, ncm mesmo empíricamente, existe na atualidade espírito de federa~ao entre as ra~as selvagens e a civilizada, nem daquelas entre si, e menos rela~óes amistosas ·
que possam ser manutenidas. A triste verdade é a de um permanente
conflito entre urna ra9a invasora impelida pela necessidade ou pela ambi9áo
e as tribos nómades, vivendo da ca~a e da pesca e defendendo até a morte
vastas áreas de território, que lhes ministram os elementos de vida.
Digo que é inexeqüível, porque a essa manuten~áo de rela9óes amistosas
e a obten~áo pacífica de território opóem-se: l.º, o instinto vital, a leí
Darwiniana do struggle for lije, que estabelece natural antagonismo entre
urna ra~a que quer expandir-se pelas exigencias da vida civilizada, e outra
que nao quer retrair-se, dominada pelo instinto de conserva9iio; 2.º, pela
diversidade das linguagens e pela deficiencia de intérpretes ou línguas. o
que impede a possibilidade de comunica~óes freqüentes e permuta ~acífica.
Essa neutralidade simpática é portanto impraticável.
..
Se, porém, o sistema indicado nao ¡)ode ser em absoluto observado e,
se é for~a optar entre a catequese e a guerra, ministra, todavia, base para
sobre ele calcar-se regime mais humanitário, um modus vivendi menos incompatível com o sentimento humano, com a moral cristá e com o culto
da justi9a.
Em meu conceito é fatal a solu9áo do problema etnológico pela assiqlila~áo do aborígene ao gremio civilizado." (Pitanga, 1901 , p . 29-30)
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rior) . Nao era muito diferente a perspectiva de Silva que pensava
em manter vivo o "selvag~m" para fortalecer a nacionalidade conquistando urna historicidade para o Brasil, bem como em utilizálos como elementos de estudo:
Torna-se verdadeiramente necessária a conserv(lfáo dos Indios
do Brasil, como seus primitivos habitantes, que sáo, podendo os
mesmos nos prestar ainda bem bons servifos para o futuro e
servirem, além de tudo, de forte e poderoso elemento de tradifáO,
mormente para nós, filhos de um país onde quaisquer dos antigos
hábitos ou costumes sao tidos, cada vez mais, por detestáveis e
desprezíveis, tratando os reformistas, os de gosto apurado, de
extinguí-los para decoro da pátria.
(.

.. )

E necessário a um país conservar as suas tradifóes, sejam elas
quais forem ( . .. )
(

. . .)

lndependente da tradifáo, é sempre agradável poder-se contar
com exemplares vivos das rafas primitivas de um país para confronto com as gerQfOeS modernas e para os estudos de alta indágafáo etnográfica. (Silva, 1909, p. 18-19)

O segundo ponto que todo projeto indigenista visava solucionar era o de como transformar os povos indígenas, retirando-os
do seu estado de "inferioridade", de "selvageria", elevando-os a
'' civiliza9ao''.
A esse problema - o de "extermínio" desses povos enquanto
grupos étnicos colocavam~se algumas solu~óes, viabtlizadas
também por certos agentes. Ele se apresenta em conjunto coro
o terceiro ponto, isto é, o da delimita<rao de um papel para os
povos indígenas em rela~áo a na~áo.

As Posifóes na Disputa

Penso que se pode afirmar que se ?isputa - além da visao do
índio, da extensao da protefao que deveria ser dada pelo Estado
e a_ quem, dos métodos de pacifica<ráo, também a forma de atua. fQO do Estado no que se referia a a~ao indigenista de transforma- ·
~ao social dos povos indígenas e que agentes diretos deveriam impJementá-la; as práticas que melhor a viabilizariam e as finalidades da a9ao indigenista. Os quadros 1, 11 e 111 referem-se as to179

madas de :eosi9ao dos agentes selecionados. Correlacionando-se com
os objetos acima citados poder-se-ao compor as posi95es em luta
no campo político.
Assim, suponho que existiam cinco posi9óes identificadas mas nao restritas - a von Ihering, Daltro, Pitanga, Jorge e a da
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A Posiflio da Convivencia Facíf ica

Chamo assim a posi9ao de von Ihering que, decerto, nao era
seu único representante. Se no caso específico do autor aqui
tomado ficam marcas desse agente (estrangeiro; formado em
história natural) , abstraindo-o podemos caracterizar tal posi9ao
como postulando a necessidade de atua9ao do Estado - e dos estados da Uniao - no sentido de estabelecimento de áreas indígenas, devendo garanti-las contra as possíveis invasóes por terceiros, bem como se encarregar de nao doá-las indiscriminadamente, isto é, sem saber acerca de sua possível ocupa9ao ou nao
por povos indígenas.
O Estado deveria atuar, também, como protetor no sentido de
dar garantías de vida e liberdade aos povos indígenas em rela9~0 amistosa GQm as popula9óes brancas em contato, a estas e
aos agentes de a9~c:>" indigenista direta.
No que se refere aos índios que porventura estivessem .em atrito com frentes de expansao, seria de responsabilidade estatal sua
pacifica~ao, isto é, sua submissao a ordem nacional. Tal medida
deveria ser executada afravés da cria9ao de núcleos de atra9ao
(o termo usado é catequese) em que habitassent tarribém índios
já mansos que servissem como principais veículos de estabelecimento de rela95es positivas, possibilitando, assim, seu aldeamento
e fixa9ao. Na hipótese de falha, deveriam ser organizadas expedic;óes com o mesmo objetivo, compostas por elementos locais
("sertanejos") habituados com a convivencia com povos indígenas.
A pacificac;ao se colocava para tal posic;áo como a alternativa
para ~onservac;ao de tais grupos que eram representados .na qualidade de testemunhos estacionários de urna etapa evolutiva ultrapassada, como grupos mais frágeis que fatalmente desapareceriam perante a "civiliz~c;ao nacional" em expansao, marcha esta
para a qual nao deveriam constituir obstáculo.
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QUADRO 111
PRÁTICAS INDIGENISTAS DE INTERVEN<;ÁO DA VIDA SOCIAL DOS POVOS INDÍGENAS
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Se a destrui9ao de grupos indígenas era pensada, aqui, como
natural na medida de sua inferioridade, ela nao era aprovada ou
postulada como reza o mito que transforma Ihering no principal
" inimigo dos índios" , atualizando o debate Varnhagen-Lisboa (Faria, 1982).
Esta posi9ao, ao perceber os povos indígenas como "outros"
fora da na9ao, reconhecia suas especificidades embora tomandoas dentro do paradigma evolucionista.
Desta maneira, os índios nao eram pensados como instrumentos possíveis de expansao económica. A submissao a um trabalho
de catequese aqueles que tivessem interesse nele e a proximidade
a um modo de vida campones deveriam ser fruto das características "culturais" ("diferern;as intertribais") sendo, portanto, opcionais. Os que nao se interessassem por tal via, deveriam ter
liberdade para se deslocar, desde que fiscalizados e nao obstruindo a inarcha da civiliza9ao.
Se era inegável que se pretendía que os índios assumissem paulatinamente padróes culturais diferentes dos seus ("hábitos civilizados"), nao se pretendía transformá-los em trabalhadores nacionais. A preocupa9ao fundamental era com a introdu9áo da "moral
crista", termo que, julgo, significa essa altera9ao cultural genérica. Destacava-se que a via era a educa9áo nao dogmática: conquanto o agente da transforma9ao f osse o missionário, este nao
deveria ensinar religiao.
O papel do Estado no que se refere a transforma9áo social
dos povos indígenas deveria se restringir a fiscaliza9ao de leigos
e missionários.
Creio ser importante destacar que as "popula9óes sertanejas" as
quais os povos indígenas deveriam, segundo tal visao, se inserir
também eram pensadas como ·de pouca valía para o desenvolvimento económico, já que, fruto da miscigena9ao, comungavam,
em parte, com a "apatía" dos povos indígenas . Nao se supunha,
pois, a nai;áo como um todo unitário, e sim como composta por
popula96es diferenciadas, heterogeneas.
Se para Ihering as populai;óes indígenas constituíam-se em interessante objeto de estudo, creio que tal se dá pela sua participa9ao como etnógrafo, nao cansando de reivindicar para si o direito de falar em funi;ao de urna legitimidade propriamente científica. ~ bastante interessante que sejam os textos de Ihering
que tragam urna maior quantidade de dados sobre conflitos entre
184

índios e brancos, mostrando que o autor procurava refletir a
partir de dados objetivos.
Tampouco julgo que Ihering fosse o único componente de tal
posi9ao. Creio que uµia pesquisa mais vasta poderia mostrar que .
ela encontrava aderentes nao apenas nos estados em que existiam
zonas pioneiras, como tam.bém nos grupos voltados para a def esa da náo-interven9áo do Estado na vida da na9ao, além do
papel de mantenedor da ordem que tal todo heterogeneo produzisse internamente. Dentre eles encontrar-se-iam, também, possivelmente, os interessados na introdu9áo do trabalho do imigrante, e da Iiberdade de ai;ao económica da iniciativa privada.
Nesse sentido, é bom lembrar que Ihering falava do Museu Paulista, instituii;ao que ganhava corpo e peso em fun9ao do desenvolvimento económico do estado de Sao Paulo, cuja oligarquía
- se é que se pode falar numa oligarquía paulista única - era,
entao, a mais expressiva na cena política.
O objetivo principal da posii;ao da " convivencia pacífica" era
desobstruir o caminho a civiliza9ao nas zonas de f ronteira agrícola, sem que, no entanto, isso significasse necessariamente urna
expansáo dos servi9os do Estado.

A

Posi~ao

da "Filantropia Leiga"
'

A posi9áo da " filantropía leiga" era representada por Leolinda
Daltro, definindo-se como característica de representantes das
classes médias intelectualizadas urbanas que pretendiam prestar
assistencia e educar desinteressadamente os povos indígenas.
Supunha a a9ao do Estado como agente da delimitai;ao de
áreas indígenas bem como protetor, sendo que Daltro reclamava
aos índios a equipara9ao a cidadaos da República, isto é, que
nao fosse instituída a tutela dos povos indígenas, a qual os colocava sob o controle exclusivo do Estado, nao abrindo espa90
para a atua9ao de outros atores, que somente de seu financiamento poderiam retirar recursos para a ai;ao.
Neste sentido é significativo que Daltro nao se posicionasse
no que se refería ao tema da pacifica9ao : a atuac;ao filantrópica
só se faria a posteriori do estabelecimento de um contato ji seqüenciado. A pacificai;áo de grupos nao se colocava a ela como
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um problema, pois apesar de mencionar finalidades como o povoamento do solo, a contribuic;ao para o povoamento do interior
e a formac;áo de trabalhadores para a lavoura, tudo isso como
forma de "fortalecer a nacionalidade", o real objetivo dessa posic;ao característicamente assistencialista e caritativa reside na au~o
satisfac;ao e na autopromo9áo de seus implementadores. Partindo
de grupos urbanos sem maiores compromissos com a realidade
das áreas de fronteira, a pacifica9ao nao era para ela um problema.
E assim que o papel do Estado para tal posic;ao consiste, basicamente, em fornecer subsídios (financiar) a atuac;ao de leigos
interessados na ac;ao assistencialista. Ela excluí e se opóe a catequese religiosa, pois isso significaría concorrencia. Além do
que, nao se ·trata de formar cristáos e sim cidadaos. Urna inferencia completamente sem bases é que com esta atuac;áo Daltro
poderia estar pensando em formar um grupo de suporte político,
já que ela tinha pretensóes a nível deste campo também 2:; .
Comparando-se as práticas propostas por Daltro de exacerbado caráter paternalista com algumas daquelas propostas por Rondon, ver-se-á que ambos tem grande preocupac;ao de
introduzir novas necessidades e novos padróes de comportamento cultural. Se Daltro (que era professora primária, e segundo
conta sua história, teria ido "educar" os índios da regiáo do Araguaia) era taxativa ao ponto de propor um ensino formal de
modo tao acabado, enquanto Rondon postulava a "influencia amistosa", ambos pensavam como item importante de suas propostas
a introduc;ao de necessidades culturais diferentes como o motor
da transforma9ao dos povos indígenas: apresentar as vantagens
da "civilizac;ao" e deixar que eles percebessem-nas e as buscassem.

A Posi9ao da "Civiliza9ao Evolutiva do Selvagem"

Essa era a posic;ao de Pitanga e representa os resquícios de
um discurso produzido no século passado, sobretudo a partir
do IHGB, ao qual o autor era vinculado. Os textos (já que o
25 Refiro-me a indica9ao de que Daltro era líder de um dado Partido
'
Republicano Feminino. Ver Sodré, 1966, p. 3~8.
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de 1909 é apenas urna apresentac;ao do texto de ·1901) apresentavam urna vinculac;ao evidente com as· propostas de Couto de
Magalháes, f reqüentemente invocado, aliás, pelos diversos participantes na disputa 2ª.
Esta posic;ao ao que parece apresentava conteúdos liberais,
como o questionamento a tutela, ao apontar a dificuldade de
se determinar a "inferioridade étnica" do indígena; e nacionalistas, pretendendo realizar o povoamento do interior do país através
da utilizac;ao do trabalho indígena que, acreditava-se, estarla meIhor adequado - pelo seu estágio civilizatório - a pecuária,
pelo seu caráter nomade.
O Estado deveria atuar delimitando as terras indígenas e assegurando sua posse - desde que nao se apresentassem como de
interesse para a nac;ao - e a protefiio deveria se efetivar, sobretudo, através do cumprimento da legisla9ao. A pacificafao deveria advir da funda~ao de núcleos indígenas onde se procurassem ensinar dialetos gerais. O Estado atuaria na qualidade de
subsidiador de leigos e religiosos, estes sim, agentes do trabalho
indigenista direto.
Tal como as outras posi~s, pretendía, ao tomar os indígenas
como ancestrais, fortalecer a nacionalidade através da incorporac;áo dos remanescentes.
Parece-me que,· aquí também, nao se pensava a nac;ao como
indivíduo a ser tutelado pelo Estado.
Se veríamos o IHGB e o próprio Pitanga fornecer apoio a
instituic;ao do SPILTN, isto parece mais urna questao de alianc;a
política ocasional do que de posic;áo única.
Aquí nao se associa a catequese a civilizafiio: a assimilac;áo
dos povos indígenas, ainda que realizada por missionários, nao
deveria se confundir com catequese.
·
Creio que essa deveria ser urna posic;áo bastante representativa dos meios políticos do Rio de Janeiro e que a ela estava
associado o Jornal do Commercio. Este nao questionava a legitimidade de Rondon 21 , mas sim a possibilidade de se conseguir
26 lhering, 1895; Barbosa; Melillo; Daltro; Jorge e Comissáo.
27 "Ouem denotadamente e com rara abnega9áo, sacrificou a quietude,
a calma do lar, a sua própria vida, por bem servir a na9áo; quem pode
fazer do indígena - na plenitude do seu dominio no seio das florestas,

187

implantar um servi90 oficial, isto é, de se estender os serviyos
do Estado a este mercado - os povos indígenas - , ampliandose, assim, a esfera de controle do mesmo sobre a na9ao.

A Posifiio da "Catequese e Civilizafiio"

Tal posi9ao era assumida por grupos católicos conservadores
que representavam a na9ao como católica e a forma de nacionalizar, como também, catequizar. Achava-se representada na
disputa por Jorge que nao se posicionaría tanto quanto as questoes de delimita9áo de . terras indígenas, da pacificafao e de que
se depreende que a atua9ao protecionista do Estado deveria se
caracterizar por assegurar a legitimidade do trabalho missionário:
tratava-se de proteger, financiar e outorgar as ordens religiosas
plenos poderes. De a9áo indigenista, ter-se-ia afáo missionária.
Pretendía-se, aquí também, dentro da problemática política da
época, utilizar-se o trabalho indígena para o desenvolvimento agrícola e os povos indígenas para fortalecer a nacionalidade, sendo
Jorge um dos autores que mais veementemente se posicionam
contra a imigra9áo. 28 ~ interessante pois aparecem em seu texto
alguns dos temas ligados a problemática da imigra9ao: adapta9áo do imigrante aos trópicos, sele9ao de ra9as, etc.
defendido dos artifícios da civiliza9ao pelas asperezas da vida inculta um amigo, um guia cuidadoso, reúne, sem dúvida, os requisitos de bondade,
de altruísmo, que devem caracterizar a campanha que há de redimir do
abandono os nossos silvícolas e integrá-los na posse de seus direitos." (Jornal do Commercio, 1910).
O Jornal do Commercio se opunha, porém, a idéia de ter um positivista
ortodoxo na dire9áo do servi90.
28 Os outros sao Barbosa, o Museu Nacional, Rondon (a), Daltro e
Pitanga. Miranda (a) e (b) apresenta a imoortancia de se estender aos
trabalhadores nacionais. Veja-se, por exemplo:
''Esgote-se o Tesouro Público em despesas de imigracao de Calabreses e
Canarinos, formem-se ligas contra a escravidáo das Polacas e Austríacas
introduzidas por Judeus rufióes, em torpe sociedade, para o alimento dos
alcouces; mas desse milháo de brasileiros, forfados a escolher entre o
nomadismo e a escravidáo, ninguém se ocupa dele, náo cogita o legislador,
como de matéria vil que, após haver dado ao romantismo de Gonfalves
Dias, Alencar e Araripe Júnior assunto para fantasias /ora da moda, melhor
é que desaparefam antes que da sua sobrevivencia se convenfa a Europa,
para desdouro nosso. Entretanto os imigrantes europeus, homens e mulheres, que nos chegam para colaborar conosco em toda a sorte de pro-
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Os agentes diretos seriam, evidentemente, os missionários:
se catecúmeno e cidadáo se confundem, ninguém melhor para
formá-los.
Note-se que Jorge, como Ihering e Pitanga - que também
tomam o missionário como agente direto da a9ao indigenista - ,
aponta como parte dos métodos de interven9ao o conhecimento
por parte do catequista das línguas indígenas, em clara referencia a atua9áo jesuítica, invocada como paradigmática da a9ao
transformadora junto aos povos indígenas. Quando sao feítas
críticas elas se referem quer a atua9áo das ordens religiosas no
século XIX, quer ao fato da República ter instalado um Estado
leigo.
A a9áo das ordens religiosas continuaría a se fazer, e se conflitos existissem seriam com a Ordem Salesiana e futuramente, já
que, aquele momento, Rondan fazia referencias elogiosas ao "pio
Padre Malan" (Rondon, 1909).
Penso que esta posi9ao era assumida, sobretudo, por intelectuais católicos. Vale notar que Jorge seria um dos atores que
faria referencia específica aos estudos etnográficos como parte
das finalidades da a9ao indigenista. Como já disse, ao que parece, o autor tinha pretensóes a tal legitimidade, isto é, a
científica.

A Posi9iio da "Prote9iio Fraternal"

Como já chamei aten9ao acima, a pos19ao da "prote9ao fraternal" nao deve ser identificada ao uso da categoría prote9áo, da
gresso, trazem do seu país o conhecimento da vida civil e nos centros pop~losos, em que vem estabelecer-se, encontram o apoio de instítui9óes polic1adas, todas as garantías de vida e de propriedade que urna Constitui9áo
generosíssima lhes outorga tao completamente como aos nacionais, sem
falar na situa<;áo privilegiada que lhes assegura a prote~ao especial dos
seu~ Governos, vinda através do Atlantico por Ministros e Cónsules que
n:u1tas vezes mais se assinalam pela impertinencia ou exagero das reclama9oes do que pela simpatía com que nos distinguem; ao passo que o índio,
posto longe da prote9áo do Governo, sem ligas nem associa<;óes que por
ele se interessem, sem um direito que o tutele, para escapar a tiranía do
~ranco, náo tem outro recurso senáo o abrigo das profundas florestas de
ignotos sertóes, bem distante dessa . civiliza9áo ingrata que ·os persegue e
mata." (Souza, 1910, p. 82).
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reivindica~ao

de

atua~ao

do Estado neste sentido: Miranda utiliza
o tenno na Exposi~ao de Motivos que encaminha o projeto de
cria9ao do SPILTN dentro do MAIC 29 como forma de distin9ao,
mas que todos os agentes também o utilizam.
.
Essa posi9ao era adotada por agentes e agencias situadas nos
campos político e intelectual com evidente predomínio de participantes diretos ou indiretos do aparelho de Estado. Cabe lembrar que o Apostolado Positivista do Brasil, atuando como propagandista através dos escritos de Teixeira Mendes era um~
agencia que poder-se-ia - ao menos hipoteticamente - situar
como integrante do campo político para o caso e que a Comissao
do Centro de Ciencias consideraría sua participa9ao extinta quando da proposta -" de cria9ao do SPILTN pelo Estado.30 Silva, apesar de ter sido por mim situado na categoria de etnógrafo, falava, também, a partir de agencias que se vinculavam ao apa29 Sobre o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, diz Mendon<;a:
". . . Criado em 1860, o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas, foi logo refonnulado (1873) e acabou extinto, em 1892, substituído pelo da Via<;áo e Obras Públicas, no interior do qual urna diretoria
especial cuidava da agricultura. Desde entáo, a recria9áo de uro ministério, em separado, para a Agricultura passou a incorporar-se nos reclamos
dos grupos agrários que reivindicavam a cria<;áo de um locus específico
para a agiliza<;áo de políticas agrárias. Finalmente, em 1906, o MAIC foi
aprovado no Congresso Nacional, fruto das pressóes oriundas daquela institui9áo que formalizou o seu projeto: a Sociedade Nacional de Agricultura
(curiosamente incorporada, após a cria9áo do Ministério, como urna de suas
se9óes). Em sua exposi<;áo de motivos, a Sociedade justifica seu projeto
de cria<;áo do Ministério pela necessidade do Estado de 'mediar os diferentes interesses sociais' urna vez que a agricultura 'nao poderia continuar
vivendo - como até entao - das sobras dos carinhos a outros filhos prediletos'. ( ... )
Defensor ferrenho ·da 'voca<;áo eminentemente agrária' do país, o MAIC
passaria a enfeixar em si, desde a sua cria<;áo,. um conjunto de atribui96es
e responsabilidades pela implementa<;áo de urna varie.d ade de políticas
que visavam - diretamente ou indiretamente - realizar, na prática, este
discurso. Elas abrangiam um leque de linhas de atua9áo que ia desde a
coloniza<;áo agrícola nacional, passando pelo fomento da produ9áo diversificada, a defesa sanitária, o ensino e a pesquisa agrícola, o estabelecimento
de um servi<;o de estatística, a meteorología, até a prote9áo dos índios, a
produ9áo mineral e a Sociedade Nacional de Agricultura." (Mendon9a,
1985, p. 2-5).
O MAIC abarcava, além dos servi<;os citados acima, também o Museu
Nacional. (Cf. Lima, 1987)
30 Revista do Centro de Ciéncias .. . , 35-36, p. 103-104, 1914.
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relho do Estado, como a Sociedade Nacional de Geografia. Da
mesma forma que o Museu Nacional que, se nao formula. planos, os legitima.
Tomando-se infonna9óes relativas a trajetória escolar dos autores/ atores ligados a tal posi9ao a que, em sua maioria possuem
forma~ao academica de engenheiros (engenheiros militares), como Mendes, Rondon, Miranda, etc., sendo esta urna das forma~óes em que se fez sentir com maior peso a ideologia positivista
tomada lato sensu (mas sobretudo, a sua versao ortodoxa), que
concebia a na9ao como um todo, indivíduo coletivo a ser tutelado pelo Estado.
A história "nacional" construída dentro dos critérios de "cientificidade" positivista situava os povos indígenas como origem e
componentes da na9ao, pretendendo, mais que protege-los - no
sentido que se tomou acima - incorporá-los sob a tutela e hegemonía dos ocidentais.
Penso que além das representa9óes dos positivistas ortodoxos,
esta posi9ao incorporava (o que compunha a " posi9ao positivista" como Reís a toma) elementos elaborados dentro do Exército
como a idéia da necessidade de "salva9·ao nacional", tarefa para
esse " missionário" do início do século, isto é, o soldado (o engenheiro .militar, "construtor empírico" da na9áo), retratado do
nível do campo indigenista, a imagem de seu paradigma - , .o
jesuíta - , também um guerreiro da fé. Idoneidade moral, vontade firme, conhecimentos técnicos, amor a causa, "constancia,
ami za de e sof rimen to" (como di ria José Bonifácio, sempre citado) , calma, abnega9ao e pertinácia, e espírito dócil sao algu·
mas das qualidades invocadas por todos os autores que formu·
laram projetos indigenistas, quando descrevendo os atores diretos da a9ao de transforma9ao dos povos indígenas, que enquadravam-se perfeitamente nas representa9óes que se construíam, já
naquele momento, em torno de Candido Rondon, seu exemplo
por excelencia.
?ete?do um certo. capital simbólico - definido, julgo, pela
d1reta junto a povos indígenas, notadamente pelo estabelec1mento de rela96es pacíficas e pela utiliza9áo do trabalho indígena Candido Rondon seria o f ormulador do programa

ª?ªº
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mais acabado dessa pos19ao quanto a Inspetoria Federal de Prote9áo Fraterna aos Indígenas. Note-se, porém, que a agencia
criada comportaría a Localiza9ao dos Trabalhadores Nacionais
que, em nenhum momento, aparecía em tal plano, demonstrando
claramente a incorpora9ao e a uniáo de temáticas a partir do
MAIC, restringindo bastante a autonomía que seria sempre reivindicada pela história oficial para a proposta rondoniana, e demonstrando de forma evidente a influencia de outros grupos como a SNA (Lima, 1985, p. 271-470).
Tal posi9áo previa o Estado atuando, por meio de urna agencia
específica (o futuro SPILTN), demarcando terras (e, eventualmente, transferindo índios), garantindo a atividade de. prote9ao
propriamente dita, pacificando povos indígenas, o que deveria
se fazer através da demonstra<;ao de " amizade e bondade" como
já disse acima. Possivelmente urna pesquisa específicamente voltada para o discurso e para a prática da atrafao e da pacificarao demonstraria que nada há de original nos métodos postulados por Rondon - coloca9áo de presentes, náo-agressao, etc. - ,
muitos deles remontando ao período colonial, a a9áo missionária jesuítica.
O Estado deveria ainda responsabilizar-se pela fiscaliza9ao da
atua9áo de leigos e missionários que porventura atuassem frente
aos povos indígenas através da mesma agencia. Note-se que a Comissao falaria no Exército - for9a pública do Estado Nacional, e
nao estadual - como o agente de atua<;áo; e Silva mencionaría
além de delegados seculares, professores. Penso que tais agentes efetivamente fariam parte do corpo futuro do SPILTN: nao
só seriam, em grande parte, oficiais do Exército que o comporiam, como a existencia de escolas estava prevista.
Nesse sentido expandía-se, de maneira considerável, em fun9áo da atua<;áo indigenista, a esfera de a9áo do Estado sobre a
na\:áO que aparece muitas vezes sob a forma dos " regionais", "seringueiros", etc., percebidos amorfamente (sem discrimina9ao entre fazendeiros, colonos, ou pequenos trabalhadores rurais) e sempre apresentados como o "inimigo dos índios". Neste sentido
•
lhering faz urna referencia interessante que a pon ta na dire9áo das
possibilidades de oferta . de servi9os e de interven9áo do · Estado
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a nível das oligarquías estaduais, buscando cercear, assim, seus
limites de a9ao:
O programa para a Nova Jnspetoria Federal de Protefao Fra-

terna dos Indígenas do Brasil, escrito as pressas, é bem incompleto.
Em geral contém conceitos de há muito recomendados, como:
tratamento bondoso, garantia da posse de terras, e protefao contra violéncias e abusos. Achando desagradáveis aos índios quaisquer obriga~óes e ensino sistemáticos, por mais úteis que se nos
.afigurem a nós ocidentais, julga nao obstante o Sr. Rondon poder empregá-los facilmente na conserva~áo das linhas telegráficas no sertáo.
Duvidamos disso, assim como da conveniéncia de remover f raternalmente os índios em cerios casos de sua moradia, segundo
o exige .o interesse da respectiva lnspetoria. E natural que seja
da competencia da lnspetoria fiscalizar o modo pelo qual os
indígenas sao tratados nas colónias e estabelecimentos particulares, mas duvidamos que lhe caiba igualmente "tornar efetiva a
puni~ao dos crimes que se cometem contra os indígenas" .
Suscitar-se-áo naturalmente daqui conflitos com a jurisdi~áo es- .
tadual. (lhering(e), p. 125, o grifo é meu) .

Talvez Ihering nao percebesse que discutía com um "soldadocidadao", pronto a julgar questóes e impor a ordem ~os sertóes
bravios. As linhas telegráficas - estratégicas - eram um dos
veículos de controle sobre o território, e alocar índios como seus
guardiáes seria cumprir urna tripla tarefa inscrita nos regulamentos dá "Comissao Rondon": desbravar o território e ligar pontos do país; "nacionalizar" índios, tornando-os, por fim, povoadores dos sertóes na qualidade de trabalhadores agrícolas e guardas
desses suportes estratégicos como eram concebidos - das
fronteiras, isto é, as linhas telegráficas e férreas. 31
Creio que tais objetivos estao, também, mais ou menos de
acordo com o autor, colocados por aqueles situados nesta posi~ao, mas nao só. O que há de específico, aqui, é a extensao do
P~pel. do Estado, bem como parte dos métodos formulados por
Cand1do Rondon, que como se viu, sao apresentados por Ribeiro
c?mo o que havia de mais moderno na época, valoriza~ao implícita de sua própria posi9ao.
31

Cf. Lima, 1985, p. 428 e ss.
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Como já se disse acima, os povos indígenas pensados como
fetichistas apresentariam esse caráter reflexo de reagir a a9ao
dos outros. Por isso estabelecer urna " influencia amistosa" em que
se demonstrassem as necessidades que f ariam dos índios civilizados nao poderia estar mais de acordo com a visao pedagógica,
inculcativa do positivismo ortodoxo.
Já que os fetichistas tinham urna ordem, bastava lhes oferecer
a chance do progresso.
Se nao era postulado um ensino sistemático - que seria, posteriorm~nte, implementado em alguns postos indígenas32 isto
se devia ao fato de que as necessidades (tecnologia, "hábitos",
padróes de moradia, a própria concep9ao de trabalho), cuja introdu9áo deveria come9ar no próprio processo de pacificai;ao,
bastariam por gerar a demanda pelo conhecimento de certos itens,
como a citada carpintaria.
Da mesma forma que von Ihering - o que póe por terra
qualquer excepcionalidade, nestes termos, da posi9ao - , pensava-se que a implementa9áo de tais práticas indigenistas deveria
ser feita lenta e gradualmente, na medida da aceita9áo dos grupos, ou melhor, da introje9áo de um outro modo de vida.
Gostaria de ressaltar, ainda, que se pensava que retirando tais
povos a influencia dos regionais,
oferecer-lhes melhor " retribui9áo" pelos seus servi9os, o que se julgava era que o Estado
ampliaria, assim, sua esfera de atua9áo, forta] ecendo-se perante
a sociedade civil, ao conquistar um "expressivo" contingente de
para-cidadaos por ele tutelados. Como já apontei, nao se desvinculavam, aqui, tutela e prote9áo.

ªº

Questoes Finais
A história que surge da busca das razóes de cn ai;ao do
SPI LT N como é a presentada por Stauffe r e Ri beiro (sempre
mencionado como SPI) , faz supor um debate que cresce linearmente a partir da constatai;ao da existencia de diversas regióes
de fronteira no Brasil daquele momento, passando a um debate

32 Cf. Vasconcelos, 1939.
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que é apresentado como fruto das rea9óes pró-índio suscitadas
pel~s posi9óes de Hermann von Ihering, o qual prosseguiria no
sentido de pressionamento do govemo para que este assumisse
o papel de media9iio dos conflitos interétnicos e de controle sopre a . incorpora~io dos povos indígenas a na9ao, por meio da
institui~ao de urna agencia com este objetivo. Nessa tarefa surgiriam homens excepcionais que nela se empenhariam, por profundo zelo humanitário, finalmente atingindo sua consecu9ao
com o SPILTN, emergente da "sensibiliza9áo do governo" , atingida por esta "campanha de opiniáo pública" : subjacente está urna
certa visáo que se denuncia pela ausencia da no~ao de Estado
como categoria analítica e, portante, da idéia de um conflito estrutural. Mobilizar a elite (o governo) seria resolver a questao.
Ao comprar esta constru~io nao só se adquire um conjunto
completo de "heróis" e "viloes" pré-dados como o antropólogo
deixa no limite da aldeia indígena de onde, normalmente, "fala
para o mundo", todo o conhecimento sobre as estruturas sociais
de que dispóe.
A abordagem aqui proposta permite a busca de um caminho
de ruptura com tais representa~s.
O Servi90 de Prote~io aos fndios e Localiza~io de Trabalha~ores Nacionais emerge dessa tentativa de interpreta~áo, estruturado a partir :de urna posi~ao definida por agentes e agencias
situadas 1.1~ campo político, notadamente do aparelho do Estado,
detentores, portante, de um capital político que lhes permitía arbitrar sobre um dos grandes temas do período, isto é, os limites
de intervem;ao do Estado sobre a sociedade civil ou, caso se
queira, as concep9óes da na~ao em jogo na cena política. Tal posi9áo que - lato sensu - Reis chamou de positivista, situava a
na9áo como indivíduo coletivo tutelado pelo Estado. Ele é fruto,
pois, da expan sao dos servi9os do Estado Nacional realizada sob
a égide de urna posi9ao, entáo dominada ao nível do campo político, mas dominante ao nível . da política indigenista. A idéia de
urna agencia similar achava-se planejada desde a institui9ao do
MAIC em 1906, e as reclama96es quanto a necessidade de interven9ao do Estado nas zonas pioneiras remonta a discussóes no
Congresso Nacional em 1891 .
Nesse todo homogeneizado a for9a deveriam ser inseridos os
povos indígenas. Tomados como inexistentes em s1, enquanto
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povos sem direito a autodetermina~ao, deveriam vir a fornecer
os efetivos constituintes do misto de trabalhador rural e soldado
que defendería as fronteiras nacionais, desde que cultivadas as
su as características de ordem. Preservados da "confusao metafísica", isto é, de toda e qualquer discussao política, ou melhor, de
toda participa~ao num processo democrático, atingiriam mais facilmente e sem problemas a etapa positiva. Primeiro, porém, era
preciso impor a ordem ao Ocidente. O estímulo do progresso se
encarregaria, do resto.
Poder-se-ia dizer, entao, que se tratava de forjar um brasileiro
para povoar o Brasil e "abrasileirar" o imigrante, guarnecendo-se,
duplamente, as "fronteiras" da na~ao.
Nesse processo de transi~ao de "índio bravo" a "trabalhador nacional" (quando entao poderia receber um lote separado da terra
de urna comunidade e ser emancipado da tutela orfanológica do
Estado, constituindo-se - supostamente - em cidadao pleno)
. o futuro SPI deveria exercer o papel de mediador. A aquisi9ao
dessa pova identidade deveria ser controlada adequadamente de
forma a que se construísse o "cidadao" necessário e nao o "índio
desmoralizado", "viciado", de "espírito mole".
Tal processo - sugiro - poderia ser pensado como urna
pedagogia, desenvolvida a partir de urna dada visao do índio
(altivo, livre, etc:), ::através de práticas (atra~áo, pacifica~ao, vigilancia, naciohaliza9ao, educa9áo, etc.) que implicavam métodos
(o namoro, a implanta~ao da cria9áo, a premia~áo dos bem sucedidos, etc.) aplicados por agentes vinculados a institui~ao (inspetores, · eilcarregados, professores, médicos, diaristas, etc.).
Pareée-me que, ao contrário do que reza a epístola darciniana,
o SPI foi bastante eficiente nao na erradica~ao étnica do índio
a que se propunha, mas na inculca~ao de elementos mínimos de
urna representa<;ao de Brasil e de "ser brasileiro". Desvendar essa
propos.ta pode ser o passo inicial de urna investiga9ao mais vasta sobre as formas de aliena9ao da identid~de étnica.
As representa<;óes atualizadas pela posic;ao da prote<;áo fraternal nao sao de fato novas. Como Paoli chama a atenc;ao:
Parece-me que a idéia básica através da qual
genas foram compreendidos - desde a forma9áo
Nacional no Brasil - é a de seu desamparo
que se chama de 'sociedade nacional'. Desde
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os povos indíde um Estado
perante aquilo
que superadas

as concep9óes do Estado colonial (e que foram além dele) que
fundamentaram o brutal extermínio de mi/hares de indios, e as
concep9óes religiosas da mesma época que fundamentaram os
proietos· de descaracteriza9áo cultural via imposi9áo da cristandade e da moral européia, impós-se a idéia de uma 'morte lenta'
e inevitável dos pavos indígenas como grupos culturais com
identidade própria - isto é, a idéia da inevitabilidade de seu
desaparecimento como experien.cia coletiva viva, capaz de repor
suas institui9óes a cada ato, capaz de manter, no tempo, uma
cultura própria. Condenados de antemáo pelo seu encontro com
o caráter monolítico e impositivo da 'sociedade nacional', os
pavos indígenas, no desamparo de sua própria primitividade, teriam como destino fatal desfazer-se no espafo homogeneo da
nacionalidade.
·
(

. .. )

( . .. ) Embutida nesta idéia [da inevitabilidade da destruifáO
- ACSL] é que está a concep9iio do desamparo como característica principal dos pavos indígenas - náo o desamparo que
pode resultar da violincia legal do Estado, pois neste sentido é
algo muito real, aliás náo só para os índios - mas do desamparo cultural, onde se define a verdadeira impotencia e paralisia políticas. Parece-me que a questáo da cidadania, como um
conjunto de direitos específicos a serem reivindicados pelos p<r
vos indígenas, na situ~áo especifica de domina9áo em que se
encontram, complica-se a partir do momento em que se visualiza náo s6 o fato evidente do encontro brutalmente desigual dos
povos indígenas com o poder de um Estado centralizado, _mas
também a dupla 'lógica da história' & 'desamparo e desaparecimento' inevitáveis. (1983, p io-22)

Ora, se há um campo indigenista, ele se "funda" a partir da
inexistencia (ainda que ela exista na retórica) do direito a autodetermina~ao dos pavos indígenas: o que nao se questiona nao
é apenas a "lógica da história"" e o "desamparo e desaparecimento
inevitáveis", mas o porta-vozismo que eles justificam. Faz•se pecessária a existencia da figura do mediador, que pode ser (mas nao
só) a do tutor legal.
O que há de específico aquele momento é que o Estado Nacional - processo conflituoso - assumia a si esta tarefa, enquanto atua~ao direta inclusive.
Ouestionar a idéia de mediac;ao é por em questáo a aplicabilidade de no9óes como as de cidadania, tutela, na~ao (bem como
as práticas tradicionalmente a elas compatíveis) a esses povos e,
portante, a do papel dos próprios agentes - ainda que por vezes
egressos de grupos indígenas - em atua~ao nesse espa90.
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Nao parece que este dado tenha. se transformado essencialmente ainda hoje, o que nao nega altera9óes que só a análise
cuidadosa poderia trazer a luz.
Assim, em esfor90 recente e no qual procuram refletir acerca
da a9áo da Funda9áo Nacional do fndio (em especial no que
se refere aos processos de demarca~ao de ' terras indígenas), Oliveira F:0 & Almeida (1985) apontam no sentido do "caráter
emergencia! das a96es" que excluiria, na medida da necessidade
de urna interven9ao pronta da agencia frente a situac;oes críticas,
toda e qualquer possibilidade de constitui9ao de um processo
democrático de atua9ao, colocando o controle das situa9óes, por
isso mesmo, integralmente nas maos de um grupo reduzido de
agentes do qual os indigenistas sao maioria.
Estabelece-se, assim, o reinado de um saber prático, nao codificado e, mais importante, discricionário: excluem-se todos os
outros saberes e práticas que possam contribuir para a solu9áo
do problema, como o do antropólogo, do advogado, do missionário,
etc., e principalmente dos povos indígenas, interessados diretos
nas questoes. Dizendo de outra forma, a agencia indigenista padece d~ urna das características principais da cena política brasileira, isto é, a voca9ao aparelhista (Weffort, 1984), nela bastante exacerbada na medida do teor altamente ideológico das representa96es profundamente inculcadas e que, suponho, sao informadas pelo projeto de constituic;ao autoritária da nacionalidade. Nele a figura do militar, substituída pela do indigenista
para esse espa<;o específico, desempenha o papel de agente privilegiado.
Romper com esse sistema de representa9óes e práticas é, nao
só realizar urna ruptura com as formas de participac;ao específica
dos intelectuais nesse campo e, em especial, viabilizar a constitui9ao de um campo de produ9ao científica sobre o assunto,
como também redefinir, a inda que enquanto projeto, as condi96es de existencia dessa luta.
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O interesse central desse trabalho é a descri~ao de uma experiencia realizada no campo da antropologia aplicada e vinculada
ao 6rgao indigenista oficial. Inicialmente é procedida uma con,textualiza~áo histórica das várias condi~óes de integrayáo que
viveu a populayao Tükuna, sendo indicados os padróes anteriores pelos . quais a prote~ao oficial era levada aquela popula·~ªº· J! explicitado o modelo de ayáo indigenista proposto na
elaborayao do Projeto Tükuna, contrastando-o com várias outras modalidades de antropologia (s) aplicada (s) ,. cuja r~ciona
lidade se procurou apreender e associar · a distintas posiyóes
assumidas pelo antropólogo em tais iniciativas. A descri~~ da
experiencia é empreendida a partir de duas características contrastantes cuja unidade singulariza o modelo de atuayao proposto, sendo sugerido um novo paradigma como tentativa de refletir
• As informayóes e a tónica geral ciesse artigo devem ser referidas a
época de sua elabora~io: final de 1976 e início de 1977. Nesse momento
a FUNAI já havia desativado os projetos de desenvolvimento comunitário
que mantinha na regiio amazónica (Projeto Yanoama, Rio Negro, Tükuna,
Nambikwara e Gavióes), sendo os antropólogos que coordenavam tais ativ.idades desligados da a~io indigenista oficial e surgindo dificuldades de
diferentes graus quanto a permanencia ou retomo as áreas em que . haviam
trabalhado . Era um bom momento para descrever as experiencias realizadas, procurando f azer um balanyo de suas conseqüencias mais diretas e
imediatas . E é apenas isso que esse artigo pretendía entio e pretende boje,
urna vez que nao disponho de observai;óes de campo ou informayóes seguras para proceder a uma avaliaiyio dos efeitos do Projeto face .a situa~io
. atual dos Tük.una . Decidindo-me a publicar agora esse relato n~ forma em
que f oi concebido, desejaria estar contribuindo para a abertura de um
debate sobre diferentes modelos de a~io indigenista, seus pressupostos,
conseqüencias e condiyóes de viabilidade . Para isso serm útil retomar experiencias como a do Projeto Tükuna, descrevendo a sua execuiyio, os princípios e análises que o fundamentavam, o contexto histórico a ·que estava
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