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o GOVERNO DOS ÍNDIOS SOB
A GESTÃO DO SPP

António Carlos de Souza Lima

presente capítulo tem

O

como

objeti-

vo situar alguns pontos principais da
vasta e

pouco estudada

história

ação do Estado Nacional

em

da

relação

é tarefa para o etnólogo nos estudos de histórias

indígenas específicas, e se

um

texto

o presente poderia deles se beneficiar
dará

num

futuro

como
tal

se

quando essa direção de pes-

aos povos indígenas no período republicano da

quisa estiver mais aprofundada.

do Brasil. Foi a partir da expansão de
um Estado Nacional aqui concebido como
formalmenforma processual (Reis, 1988)
te separado das ordens eclesiásticas, que se teria a criação do chamado Serviço de Proteção
aos índios (SPI), primeiro aparelho de poder

De antemão é preciso esclarecer que não
nem fazer parte do coro dos defensores de uma suposta ação salvadora do Estado sobre as populações nativas em territó-

governamentalizado instituído para gerir a

nem tampouco daquele de

história

—

—

,

re-

lação entre os povos indígenas, distintos gru-

pos sociais e demais aparelhos de poder.

Conquanto

se reconheça a preexistência de

se

pretende

rio brasileiro

— e da existência de um órgão
—

único para presumidamente coordená-la

seus opositores.

Muito menos se pretende reeditar as críticas
aos trabalhos de Darcy Ribeiro (1962; 1977)
e D. H. Stauffer (1955), feitas

em

ocasiões an-

muitas das tecnologias de poder utilizadas no

teriores (Lima, 1985; 1987b; 1989a), e sequer

governo dos povos indígenas pelo

estendê-las a seus epígonos. Trata-se de pro-

SPI, parte-

do princípio de que a gestão, unificada em
centro, de um largo número de povos indígenas diferenciados, dispersos em um amplo espaço geográfico ainda não totalmente
territorializado por aparelhos de âmbito nacional, cria a necessidade de homogeneização de
concepções quanto ao modo de exercício des-

como

se

ceder posicionado

um

num tempo histórico diferenciado. Isto implica reconhecer a relevância, em certas conjun-

sas

mesmas

tecnologias, exercício esse,

em

sua

concretude, heterogéneo. Será no nível dessa

homogeneidade
administração

— construída em parte pela

em

sua prática de governo,

em

parte mediante produções discursivas, e pelo

próprio pesquisador no ato

mesmo da análise

— que se trabalhará para pensar
em

tais

técnicas

relação aos distintos domínios da adminis-

tração pública aos quais o aparelho de gover-

no dos índios esteve vinculado ao longo do
tempo. O estudo de seu emprego heterogéneo

analista engajado

da posição intelectual e política de dedo SPI, como a tomada por Ribeiro, frente à incipiência da movimentação indígena nos
diferentes momentos de produção de seu texto e, de modo mais amplo, perceber o significado das posições de todos os porta-vozes do
SPI implícitas nas linhas do texto de A polítituras,

fesa

ca indigenista brasileira. Simultaneamente,
nifica se fazer aliado

resse (dos quais

não dos grupos de

podem

de origem indígena)

sig-

inte-

fazer parte indivíduos

em

luta pelo controle do
"órgão indigenista", mas de povos em luta pelo resguardo de suas tradições e diferenças. As-

sim, o

tom grandiloqúente de denúncias da
do SPI à figura genérica de uma cx-

serventia

\56

msTcMuv nos inoios no

pansõo

capitalista,

buvsii

sempre mencionada e nun-

ca estudada, deixa no \a/.io do léxico marxista,
ta,

destacado da lógica analítica que o suporuma quantidade imensa de perguntas so-

um

bre as tbrmas de exercício de

poder de

Estado, contribuindo assim para sua perpetuação.^

Outrossim, admite-se que a posição de ana-

não é neutra, menos ainda quando se trata
com material que se chamaria de histórico:

lista

quanto

miiis

"inocentes" e supostamente anó-

dinos os dados usados pelo pesquisador, maior
a

margem de impensado

te,

reproduzida. Destar-

investigação científica

como uma

pode

ser assumida

das formas de luta contra a repro-

em

1906.

No

entanto, a "história oficial"

do

aparelho, largamente reproduzida (Ribeiro,

1962; Staufer, 1955; Gagliardi, 1989), o faz

emergir de

um

suposto debate público de am-

plas proporções, acontecido entre 1908-10,

um pretenso projeto de extermínio das
populações indígenas no Brasil, identificado
contra

como defendido pelo então diretor do Museu
Paulista, Hermann von Ihering, e no qual se
destacaria a ação pessoal de

no da

Silva

Cândido Maria-

Rondou.

Sem reeditar críticas já anteriormente feiao modo de construção dessa versão e de
suas razões (Lima, 1985; 1987b; 1989a), nem

tas

negar as contribuições que a análise do "deem torno da proteção possa ter para a

dução de regimes, ordens e sistemas sociais

bate"

buscando uma eficácia distanciada do poder
de comoção própria ao discurso político, mas
capaz de gerar interpretações e suportar projetos conseqiientes para mudança.^
Será dada especial atenção aos primeiros
anos de existência do Serviço, já que durante
os mesmos os principais contornos de sua prática seriam delineados. Dentre estes destacarse-á a intervenção fundiária no sentido de definição do reconhecimento da posse indígena
da terra, bem como a dimensão estratégica do

formulação do aparelho e como atestado das
representações de época sobre os índios, se-

trabalho

com

os índios.

Como

se utilizou

em

outra ocasião (Leite e Lima, 1985), a constru-

ção de limites políticos e simbólicos para a na-

ção que se queria elaborar marcaria de modo
profundo a prática do governo dos índios.

ria

mais conveniente apontar dimensões pou-

co abordadas até o presente nesse processo de

Um

constituição institucional.

primeiro pon-

ambiente político em que se instituiu o Serviço; um segundo está na rede social que conduziu à \ inculação entre Cândido Rondou e o ministério. Resultante desses
dois seria a dimensão geopolítica do Ser\iça
ou seja, aquela que leva em conta por suiis técnicas e esquemas de percepção "a repartição
da população, a área de extensão dos diferentes grupos étnicos e linguísticos, a organização territorial dos aparelhos de Estada mas
to seria o

também

a diversidade ideológica dos grandes

conjuntos culturais" (Lacoste, 1986:291). ou-

O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS
E LOCALIZAÇÃO DE TRABALHADORES

tro aspecto a ser enfatizado.

NACIONAIS COMO PARTE DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E

COMÉRCIO,

1910-30

O SPI foi criado em

O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E A
REGENERAÇÃO AGRÍCOL.\ DO PAÍS

teção aos índios e Localização de Trabalhado-

A criação do ministério pode ser explicada como piui:e do processo, ciuacteristico da Primei-

res Nacionais (SPILTN), parte constituinte

ra

1910

como

Serviço de Pro-

Ministério da Agricultura, Indústria e
cio (MAIC),

do

Comér-

além da proteção aos índios (Lima,

República,

de construção burocrático-

administrati\a a partir da estrutura de Estada

com

a governameutiilização

de numerosos

ser-

em outros aparelhos

1987b), abrangendo as tarefas de fixação no

viços até então dispersos

campo da mão-de-obra

de poder que não os estatais. O pano de tuudo desse processo de expansão estatal, cenário mais geral do períoda esta\a na transição
para uma configuração social em que o tnibuIho li\ re se torna\a dominante nas ati\ idades
centrais da economia numa socieilade heixieira lie sistemas de repressão da foi\\i de traba-

rural

não estrangeira

— notadamente a que se supunha era descendente da escravidão — por meio de um
,

siste-

ma de controle do acesso à propriedade e treinamento técnico da força de trabalho, efetivado por meio de unidades de ação denominadas centros agrícolas. Tanto o go\tMno dos
eram taiefas preno decreto de criação do núnistério

índios quanto o dos tiacionais
vistas

lho legalmente definidos.
pecífica, o

MAR

de\e ser

Oe

tornui n\avs es-

entendida seg\m-

\Li
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SPI

A

relação entre

o Museu Nacional
e o SPI foi

fundamental para
a constituição no
Brasil tanto da
etnologia, quanto
do indigenismo.
Na foto, o general

Cândido Rondon,
ladeado pelos
professores da
casa, dentre
eles Edgard
Roquette-Pinto
e Heloísa Alberto

no saguão
de entrada
do Museu Nacional.

Torres,

do Mendonça (1990), como modo de institucionalização de demandas anteriormente expressas pela Sociedade Nacional de Agricultura (SXA), aparelho de poder privado, constituído em 1897 no Rio de Janeiro, responsável pela sistematização de interesses de distintos segmentos agrários regionais, portadores de menor peso funcional no campo político da época em face da dominação exercida
pelos grandes produtores de café paulistas aliados aos empreendedores urbanos, a grandes
interesses mercantis e financeiros internacionais. A SNA operaria como instituição matriz
de numerosas entidades similares que se comporiam ao longo de todo o país, num movimento de associativização rural pouco conhecido
e estudado, que contava com a aliança parcial
de setores dos grupos dominantes paulistas,
dissidentes em termos de participação no campo político da época. Não se trata, pois, de um
vago aglomerado de sociedades letradas, intelectuais e jornalistas dotados de peso funcional bastante baixo, mas de uma associação de
classe de abrangência considerável.^
Da constatação de uma crise da agricultura pós-abolição, tomada como função da exis-

tência anterior do cativeiro do trabalho, a So-

em torno de certas
implementação de certas

ciedade se organizaria
idéias-força e para a

metas que objetivavam a regeneração agrícola
do Brasil. Para o presente capítulo as metas
de governamentalização das demandas de frações não dominantes da classe proprietária
agrária em um aparelho, de fixação da mãode-obra em pequenas propriedades e o papel
de grupo de pressão são os mais significativos,
pois se poderia ver como a montagem de um
ministério técnico, de um ministério da produção, no dizer da época, redundaria de uma

campanha

nacional, desenvolvida e articula-

da pela SNA, desde o

I

Agricultura, realizado

Congresso Nacional de
em 1901, no Rio de Ja-

neiro, até 1906.

Tomado

nestes termos, é muito compreen-

um aparelho de poder
dotado de menor peso em face de outros aparelhos, tal se traduzindo sobretudo em menores verbas
já supostas na demarcação présível

que

se estabeleça

—

que definia que o ministério não trataria
de assuntos relativos à cafeicultura
para alguns, sinal de sua ineficácia. Se esta posição
secundária o caracteriza, e conseqiientemen-

via

—

,

I
15S

IIISTl>Kl

te aos

V

IX)S IXniOS \C) BKASIl.

sen

iços

que

a ele se vinculariam,

não

o faz menos significativo. Nada melhor para
configurar a ação e a repercussão a longo prazo do MAIC do que o exercício

gogia do "progresso" para o

de uma

campo

nea à invenção simbólica do atraso

peda-

mundo rural no Brasil
(Mendonça, 1990:263-417).
Da apro\ação pelo Congresso do plano de
organização do ministério, até sua implantação efeti\a, decorreram três anos, lapso que
se explica, assim como a longa tramitação do
projeta peUis disputas políticas do período que
o opuseram à primeira política de valorização
do café, finalmente consubstanciada no chamado Convénio de Taubaté, também datado
de 1906. Sua efetivação se daria numa outra
conjuntura bastante específica, aberta

em

1908 com a necessidade de se negociar um
empréstimo suplementar que estabilizasse a
referida defesa do café, e se prolongaria com
o deslanchamento da chamada Campanha Civilista, em que se contrapuseram o marechal

Hermes da Fonseca, apoiado por Pinheiro Machado e Nilo Peçanha
este, vice-presidente
Rui
Barbosa;
à época
a
e com a morte de
.\fonso Pena e ascensão de Peçanha à presidência da República, sob um clima bastante

—

,

efetiva organização

do MAIC se daria sob

o signo da barganha política,
ter sido

uma de

tal

significando

suas funções a de repositório

de cargos para negociações de apoio ao presidente e à campanha hermista, sendo seu primeiro-ministro o paulista António Cândido Rodrigues, cafeicultor, engenheiro,

membro

his-

do PRP, ex-secretário de Agricultura de
Paulo,
quando deu continuidade ao proSão
cesso de tecnificação daquele aparelho iniciado em gestão anterior à sua. Sua saída do cargo se daria pelos fortes vínculos que o ligavam
a Manuel Joaquim de .\lbuquerque Lins, governador de São Paulo à época e um dos principais patronos da candidatura de Rui Barbotórico

sa.

O

substituto seria o

também

paulista e ca-

Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda, dissidente do PRP e um dos futuros fundadores do PRC, hermista naquele momento,
imma demonstração simultânea de força e fracionamento dos grupos paulistas economicamente hegemónicos na classe dominante, num
espaço conquistado por seus piuceiros menores, os quais o ocupariam majoritariamente.

feicultor

dos

ser-

em

data muito anterior ao citado "debate",

to é, o

de catequese e civilização de

is-

índios.'

O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS

ÍNDIOS:

INSTITUCIONALIZAÇÃO E PRESSUPOSTOS

uma carta de Rodolpho Mimarço de 1910, convidando o então
tenente-coronel Cândido Rondon a dirigir o
serviço a ser criado, que se veriam publicamente os sinais da articulação entre o militar,
Seria a partir de

randa, de

com

sua prática de construção de linhas tele-

de caráter estratégico, e as tarefas que
já se articulavam em torno do ministério. Em
visita ao museu Nacional, em fevereiro de 1910,
Miranda anunciaria a ideia de criar um aparelho de poder para catequese dos índios e reagráficas

bilitação

uma

do trabalhador nacional, realizando

"consulta" pública aos participantes do

museu, instituição pertencente aos quadros do
MAIC, principal depósito de coleções científicas compostas pela Comissão Rondon e aliada do militar (Lima, 1989a). Cândido Rondon
achava- se ainda ausente do Rio de Janeiro
quando os jornais divulgaram a notícia da intenção ministerial.

Segundo

Stauffer (1955:201-3), a ligação te-

pelo engenheiro-agrônomo Domingos Sérgio de Carvalho, na época exprofessor da Seção de Antropologia, Etnologia e Arqueologia do Museu, membro destacado da SNA desde seu início e consultor técnico do gabinete do ministro da Agricultura
ria sido feita

ad\erso.''

A

um

simultâ-

em que se

encontraria todo o

—

Foi Miranda o implementador de

viços previstos desde o decreto n? 1606/1906

para assuntos relativos ao ensino agrícola.

Mário Barbosa Carneido ministério durante toda a Primeira República, primo
dos Horta Barbosa, compadre de Rondon e,
como eles, v inculado ao Apostolado Positivista do Brasil.
O V ínculo tem. porém, condicionantes mais
extensos, pois Rondon senira sob ^is ordens
de Hermes da Fonseca durante sua fomiação
militar, tendo sido oficial de lig-ação entre Marinha e Exército cjuando do episiHiio da Pnv
clamação da República. Nilo Bern;irdes. pt^r
outro lado. apesar de não ser positiv ista, era

Secundando-o

ro,

estaria

diretor geriíl de Contabilidade

"^

rev

erenciado pelos ortixloxos

te cietitífwo

como o

pirsitUii-

(OReilly, 1969:151), sua ligação se

estabelecendo então e se mantenda ja que

Rondon romperia sua airaigada "vwação" ^xira
compor com o poder constituída como Ix^m

o GOVERNO DOS ÍNDIOS SOB

organizaria o aparelho

que

em

ses o qual, ainda

um

que

em

fora con-

relativo descenso, de-

como formador de
Carvalho sinaliza (1990:129
ss.), a função de manipuladores de símbolos
era por eles desempenhada com importância
opiniões.

importante papel

Como

auto-atribuída.

mo

Cândido Rondon passaria co-

de transitoriedade do índio (Leite e Lima, 1986; Lima, 1989b:141-56) teria o peso de
um esquema mental profundamente imbricado na prática do Serviço, mesmo quando supostamente já tivesse sido abandonada enquanto suporte do exercício do poder de Estado sobre os índios, alicerce que seria de uma
das inovações trazidas pelo SPI, apresentada
em 1911 ao ministro da Agricultura Pedro de

SPI).

O

Serviço ficaria criado pelo decreto n?

também

aprovaria seu primeiro regulamento. Sua ins-

DIRETORES DO

SPI,

bem

ideia

de fato do aparelho apenas sete meses, continuando a figurar desde então como
efetivo até 1930, sendo o cargo exercido por
substitutos (veja-se o quadro de diretores do
diretor

8072, de 20 de junho de 1910, o qual

data

formas empreendidas por Miranda na estrutura do ministério, consubstanciadas no regulamento do MAIC baixado pelo decreto n?
8199, de U/8/19U. Mais tarde o Serviço perderia a verba e a responsabilidade pelas tarefas de localização de trabalhadores nacionais
em 1918, com a lei orçamentária 3454, de
6/1/1918, que as transferiria ao Serviço do Povoamento. Ainda que tal tenha se dado, a proteção oficial manteria ao longo de toda a existência do Serviço a intenção de transformar
os índios em pequenos produtores rurais capazes de se auto-sustentarem, apesar de distintas visões do ser indígena terem dado ensejo a diferentes construções discursivas. A

vidado a criar a partir de uma rede de colaboradores extraída dos membros do Apostolado
Positivista do Brasil, parcialmente identificada aos integrantes da comissão telegráfica que
então dirigia. A composição do aparelho contemplava, assim, um outro grupo de interestinha

SPI

talação se daria de

sessores (Carvalho, 1977; Lima, 1991), posicionando-se fi-ancamente a favor de Peçanha e
contra Artur Bernardes no pleito de 1921.^
O tenente-coronel Cândido Mariano da Sil-

Rondon

GESTÃO DO

modo solene em 7/9/1910,
ao gosto positivista ortodoxo. O
SPI viria a sofrer uma reformulação pelo decreto n? 9214, de 15/12/L911, em função das re-

soldado profissional segundo os moldes da
Missão Francesa que reformularia o Exército
e da qual Rondon seria um dos principais as-

va

A

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

E PERÍODO DE

GESTÃO

NOME

FORMAÇÃO

FUNÇÃO

GESTÃO

Cândido Mariano da Silva Rondon

Militar

Entra tenente-coronel e sal general. É pouco claro
o período em que deixa de ser diretor de direito
havendo referências que tal teria se dado em 1916,
em face das restrições orçamentárias, conquanto
seu nome conste como ocupante do cargo de di-

1910/1930

retor geral

no Almanak de pessoal do MAIC

em

1930

Amaro

C. da Silveira'
José Bezerra Cavalcanti*

1910

Engenheiro

1911/1918 e

1921/1930

1930/1934"
Luiz

Bueno Horta Barbosa*

Engenheiro

António Martins Vianna Estigarribia
Frederico Augusto Rondon
Durival Britto e Silva

Militar

Vicente de Paulo T da F. Vasconcelos
José Maria de Paula
Modesto Donatini Dias da Cruz
José Maria da Gama Malcher

Militar

Ribeiro Gomes*
Lourival da Mota Cabral

Capitão reformado
Capitão
Tenente-coronel, posto a que a direção do Serviço
é referida na hierarquia do Exército
Entra tenente-coronel, saindo coronel

Militar
Militar

Advogado
Advogado

—

1918/1921
/1936

1936
1936/1937
1937/1944
1944/1947
1947/1951
1951/1955

Vital

—

Josino Quadros de Assis

José Luiz Guedes
Nelson Perez Teixeira*
Tasso Villar de Aquino
Moacyr R. Coelho

Militar

Concursado pelo DASP para o cargo de

Militar

Coronel
Tenente-coronel

Noel Nuteis
Aristides Procópio de Assis

Médico

Luiz Vinhas

—

Militar

Neves

—

Tenente-coronel
Major-Aviador

Militar

Hamilton de Oliveira Castro

sertanista

Militar

Exerceram como interinos ou substitutos.
(*) Durante este período o spi está no Ministério

1955/1956
1956/1957
1957/1960
1960
1961

1961/1963
1963/1964
1964
1965/1966
1966/1967

(*)

do Povoamento. Tem

um

chefe de seção e não

do Trabalho, Indústria e Comércio, sendo a quarta seção do Departamento

um

diretor,

cargo exercido efetlvamente por Bezerra.

159

160

IIISTOKU DOS 1\I)K)S \()

líKXSIl.

um

regime jurídico

es-

considera as ações governamentalizadas

que

se materializaria

no
n?

gidas aos índios.

Toledo: a proposta de
pecial para os índios,

C^Sdigo Civil

e,

particularmente, na

lei

54S4, de 27/6/1928.'"

A noção de capacidade

em

civil relativa,

con-

no período,
futuro
texto de lei
formulada
como
mas seria
pelo então 1 ? tenente Alípio Bandeira e pelo
sr. Manuel Taxares da Costa Miranda (Miranda e Bandeira, 1911), dois dos mais próximos
colaboradores de Cândido Rondon. O resultado seria a instituição da tutelo do Estado solíoções correntes

bre o status de índio, legalmente exercida pelo SPILTN.

Pretendido desde

início,

o estatuto

jurídico específico para o índio atingido

com

o Código Civil e o decreto de 1928 facultaria

ao aparelho o monopólio legal da força necessária à sua atuação

em

face de outros apare-

lhos de poder, às ordens religiosas em especial, e a outras redes sociais não necessaria-

mente aparelhadas."
Por outro lado, o controle jurídico sobre os
índios

de

um

— a partir de então termo designativo
status legal distinto e não

categoria do senso
sibilidade

fato, as

preocupações que vinculam ínsua tarefa de guardas dos li-

dios, militares e

dicionada ao grau de civilização dos índios,
apoia\a-se

De

comum

mites políticos internacionais, e colonização

podem ser facilmente remontadas ao
período colonial, notadamente às medidas
agrícola

pombalinas, voltadas sobretudo para a
zónia.

de maior controle sobre porções do

Andrada e Silva no sentido de aldearem-se os
índios próximo a contingentes militares estacionados (Silva, 1965); nas ideias de Couto de
Magalhães de civilizar os nativos mediante o
aprendizado da língua portuguesa ministrado
por intéri^retes militares (Magalhães, 1975); ou
no estabelecimento de "colónias agrícolas" no
Império, onde missionários investidos de patentes militares e vinculados ao Ministério da
Agricultura imperial aldeavam índios. Este

zes delas discrepantes.

Para o SPILTN, a presença de militares
seus quadros

foi

quadros dirigentes da agência, quando o mi-

da Guerra, por requisição de novembro
pediu o retorno dos oficiais do Exér-

cito ao Ser\ iço regular.

6001/73

nistro

1911,

mo

relatório

o período de que se trata no momento, o me-

tura, José

canismo para efetivação da posse indígena sobre a terra era a solicitação caso a caso, pelo
Serviço, aos estados da União Federal, das
áreas de terra que se julgassem necessárias para reservar a um grupo indígena, tal implicando uma maior margem de barganha política
e demandando inevitáveis alianças e conchavos regionalmente diferenciados. Outrossim,
há aí uma evidente dimensão geopolítica, nos
termos de Lacoste, e cuja necessidade de defrontar não se restringe a períodos mais recentes da história da proteção oficial ao índio.^E, assim, duplamente compreensível o tipo de dificuldades com que, também no ano
de 1911, o Serviço teve que enfrentar o afastamento dos quadros que foram concebidos pa-

fato

tes

Uu-gamente coinciden-

com companheiros de Rondon na

são de linhas telegráficas:

comis-

eram não apenas
integrantes treinados que se iam, mas sobretudo militares, fato fundamental quando se

em

objeto de defesa por parte dos

nição de terras indígenas dada pela

lei

ti-

po de construção trans-histórica deixa de lado as relações sociais concretas, as práticas sobre as quais se elaboram discursos muitas ve-

de

(Estatuto do índio — Lima, 1989b). Durante

Ama-

pode-se ver precursores das medi-

das atuais nas sugestões de José Bonifácio de

meramente

— facultaria a pos-

Ou

espaço sob a jurisdição dos estados e não da
União, o que só estaria completo com a defi-

ra dirigirem o aparelho,

diri-

Em

texto enviado co-

do SPILTN ao ministro da

Bezerra Cavalcanti

.\gricul-

(1912), diretor

de

da agência, não só pontua como essa presença era importante para o Serviço, como

também

No
tor

assiuiila

o seu sentido para o Exéuita

primeiro caso apontava

do Serviço

como

o inspe-

— responsável por uma Inspe-

unidade de ação em esc;ila médeveria demonstnu" sua co("elemento de guerra") e moral

toria Regional,

dia da agência

ragem

física

("elemento de

—

civiliziíção")

cado por índios

quiuida ao ser

ata-

hostis, deveria miuiter a posi-

ção somente defensiva e dar-se conta da nobreza da missão a cumprir, de modo a convvncer o "inimigo" de seu desejo sincero de

estabelecer relações de amizade. Este seria

componente fundament;il da

pacificação, es-

de contjuista supostamente inventada
por C^àndido Rondou, grande trimto de sua indicação conuí iniplementador do SPll.TN:
tratégia

tratava-se
ras

sem

de atrair c pacificar conquistar

ter-

destruir os ocupantes indígenas, ob-

tendo, assim, a tnão-dt^-obra neces,s;iria à e\t^

,
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—

cução dos ideais de Couto de Magalhães, de
desbravamento e preparação das terras não colonizadas (para uma posterior ocupação definitiva por brancos), por meio de populações

o orçamento da União para o ano de 1912
pontuavam como a saída dos militares colocaria em patamares financeiros muito elevados
a ação protecionista de um Estado com sua bu-

"aclimatadas" aos trópicos. Realizar-se-ia o du-

rocracia

plo

movimento de conhecimento-apossamento

dos espaços grafados

como desconhecidos nos

mapas da época, e a transformação do

índio

em trabalhador nacional.
No segundo caso. Bezerra Cavalcanti
nalava como o SPILTN era uma "excelente

assi-

e in-

em

formação, frente a dificuldades

muito maiores (Brasil, 1914:467-8). A proposta implícita no orçamento era de que se implementasse mais decididamente os subsídios
à catequese católica como forma de redução
orçamentária. Frente às frações hegemónicas
da classe dominante, pouco imbuídas da ne-

comparável escola de aplicação para os nos-

cessidade de controle sobre o território

que sinceramente se
dedicam ao conhecimento perfeito e exato de
nossa pátria, a fim de melhor servi-la e defendê-la" (Cavalcanti, 1912). Após apenas 41 anos
da Guerra do Paraguai, o Brasil não tinha ou-

suas porções

sos dignos militares, os

tros

em contendas exuma possível agres-

motivos para se envolver

ternas senão

em

face de

que
campa-

são ao território nacional, possibilidade

Cavalcanti fazia temer ao recordar as

em que os maiores deadvindo do desconhecimento

nhas de 1893 e 1897,
sastres teriam

absoluto do terreno a ser pisado.

De

fato, as

razões para a permanência dos

do Exército eram também de natureza organizacional. As discussões do projeto de
lei n" 307/1911, da Chamara dos Deputados

oficiais

—

menos conhecidas
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em

e distanciadas

da esfera de ação da cafeicultura, pensando a
ação protecionista sobretudo como a de pacificação, o grupo enfeixado em torno de Rondou procurava viabilizar seu projeto. Há que
se notar, porém, que esta posição menos expressiva atingia a todo o Ministério da Agricultura em geral, dentro do qual o Serviço ficava entre os quinto e sexto lugares em matéria de percepção orçamentária.'^
E preciso lembrar, no entanto, que tais
ideias eram muito anteriores, tendo sido gestadas dentro da Escola Militar da Praia Vermelha, ao longo do século .\I.\, sob influxos variados como o do Positivismo Heterodoxo e da
constituição da ideia do Exército como força

O

imaginário da
"proteção" sob
o governo do SPI
tem na bandeira
nacional um ícone

de

significativa

importância.

Símbolo da
nacionalidade,
a bandeira surge

em

inúmeras fotos,
duas

redutíveis a

séries básicas:

ou os nativos

aparecem nus,
sugerindo os
primeiros contatos

com

a
administração,

emblemas
protonacionais
a serem
disciplinados;

ou os índios
apresentam-se
vestidos, junto à

bandeira, símbolos

de progresso e
transformação
social, perfilados

como em
cerimónias cívicas
a atestar a eficácia

dos métodos
leigos.
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sal\adora da Nação, iiina das resultantes da

municações no país e capítulos de

Guerra do Paraguai. Poder-se-ia, assim, tratar
o eugenheiro-militar como aquele que idealmente estaria enciuregado de "construir" empiricamente as bases da Nação: além de contar em sua formação escolar com os mesmos
conhecimentos do engenheiro civil (eminen-

dígenas específicas.

temente técnicos), era-lhe ainda facultado o
exercício da violência legítima a essa construção. O poder do Exército tenderia a crescer
e a se ampliar ao longo da Primeira República.
Claro está que este contingente específico
de engenheiros-militares era uma das facções
do Exército o qual, na medida de seu crescimento, sofreria iilterações substantivas ao longo do período. Um trabalho mais acurado, voltado para o Exército

sem

menos como

fissuras internas,

instituição

poderia pensar o jogo

de modo a situar o poder real desse
grupo de interesses em relação aos demais
grupos existentes. Esta facção comporia o corpo principal da Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas (CLTEMGA). É importante destacar que
o termo estratégicas, que confere seu sentido
faccionai

A

proposta de criação da

histórias in-

CLTEMGA

teria

segundo Cândido Rondon (Rondon,
s.d.:6 ss.), de um projeto de Francisco Bhering,
apresentado no Clube de Engenharia a 13 de
dezembro de 1904, intitulado "O vale do .\mazonas e suas comunicações telegráficas", e publicado na Revista do Club de Engenharia (n?
13, 1905). A 31 de maio de 1906, teria surgido
uma carta não assinada x^o Jornal do Commercio sobre o assunto. Em 9 de dezembro de
1906, Bhering voltaria
com o concurso das
opiniões de Euclides da Cunha, colega de turma de Rondon na Escola Militar
a defender suas ideias, em matéria do Jornal do Commercio. A 6 de janeiro de 1907, o eng. Leopoldo L Weiss consideraria tal tarefa inexeqiiível no mesmo Jornal do Commercio. O fato é que no ano de 1907 a referida comissão
seria instituída pelo decreto n? 6370, de 14 de
surgido,

—

—

fevereiro.

O trecho seguinte, extraído do relatório do
Ministério da Indústria, \'iação e Obras Públicas (MIVOP), ao qual a

Comissão

estaria \"in-

militar e a recoloca dentro das questões mais

culada, fornece os dados necessários a carac-

de defesa do território, povoamento, e
de guarda de fronteiras, acha-se freqiientemente omitido na literatura encomiástica que
trata do assunto, aproveitando-se a polissemia
do termo comissão, empregado à época tam-

terizar

bém

mais fáceis de comunicação

gerais

para designar os empreendimentos inte-

lectuais

de penetração e conhecimento do

ritório, isto é, as

Nem

ter-

comissões científicas.

o esforço era novo,

nem era este o pri-

meiro empreendimento do género de que participava o "herói". Já em
don fora nomeado para a

1889 Cândido RonComissão Construtora da Linha Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia, que deveria levar avante um plano aprovado pelo governo imperial. Tal comissão era
chefiada pelo major António Ernesto Gomes
Carneiro e seus trabalhos durariam de 1890

os

pressupostos

implícitos

em

tal

empresa:

"No

intuito

de unir todos os Estados da Re-

pública pelo Telégrafo Nacionid.

e,

ao

mesmo

tempo, dotar o território do Acre de meios
país e

com

com

o resto do

os estrangeiros, autorizou \

.

Ex. a

construção, mediante o concurso de tropas fe-

de uma linha telegráfica que partindo
de Cuiabá se dirija a Santo .\ntônio do Madeira, ponto inicial da E. F. Madeira ao Mamoré e daí se bifurque por um rama em demanda das sedes das prefeituras do Alto Purus e Alto Juruá, e, por outra Manaus. A
derais,

Comissão incumbida de constnu'-la dewrá

es-

tudar ramais para pontos con\enientes da

do país, tendo Cândido Rondon se vinculado
de diferentes maneiras à expansão do telégrafo em Mato Grosso (Viveiros, 1957; 0'Reill>,
1969; Lima, 1991). Não cabe aqui historiar a

Fronteira e, bem assim, proceder ao reoonfiecimento estratégica geogriífico e econòmictx
promo\endo, ao longo da linha, a formação de
colónias de índios con\izinhas das estaçtVs.
Todos esses trabaliios de\em estar terminados
em pouco miús de três anos, já tendo sido piw

criação e a trajetória das comissões

\

a 1891. Outras viriam para as diversas regiões

telegriííi-

mesmo no que se refere às relações {|ue
estabeleceram com grupos indígenas no interior do Brasil, o que em si seria matéria para
cas,

trabalhos importantes sobre a história das co-

idenciado a respeito o pessoal e materivil

cessários à execução

do ser\iço"

(^Brasil.

ut»-

Ml-

\(>P. I907:\\l\).

Reconhecimento estratégica get\trnifKHX
económico e estal>eleoimonto de vun esforço
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O

"Governo dos

"índios" iniciavase em geral por
uma expedição,

forma de
reconhecimento do
terreno em que se
implantaria a

ação administrativa.
Era usual contar

com

intérpretes,

capazes de

agir

também como
guias.

de desbiav amento e \ iiiculação interna do espaço adscrito pelos limites internacionais estabelecidos, de modo a constituí-lo enquanto
território e torná-lo,
te explorável.

evidente

com

O
a

também, economicamen-

intento geopolítico é de todo

menção

explícita ao território

do Acre, recém-incorporado ao
ticulação triangular

com Manaus.

com

Brasil,

sua ar-

a capital, via Cuia-

do Estado, no entender dessa posição política, o único ator capaz de "guiar" a Nação.
A ideia de tutela relativa aplicada aos índios
seria, assim, na prática estendida de modo
mais abrangente à Nação que se projetava.
\

iços

Muitas dessas posições se tornariam mais
após 1937.

ras

Tais propostas

nunca foram abandonadas
parecem guar-

pensado como parte de um processo mais amplo de construção e expansão de um Estado Nacional
(Reis, 1988) que, naquele momento, se representava nos termos da ideologia positivista da
época, como missão que o cidadão armado, is-

pelos gestores iniciais do SPI e

to é, o soldado deveria levar a cabo: "civilizar

definida

bá, e

os sertões" era

Tal poderia ser

demarcar

tempo empíricas

e simbólicas

(Leite e Lima, 1985).

O

soldado-cidadão

nheiro-militar

—

as fronteiras

—

— a um

da Nação

cla-

dar ressonâncias ainda hoje no imaginário militar.

No que tange ao aparelho protecionista,
uma leitura superficial dos relatórios

bastaria

de funcionários do
var a afirmação.

SPI

na Amazónia para pro-

A uma

situação institucional

como mais próxima das

instâncias res-

ponsáveis por assuntos estratégicos corresponderia,

por outro

lado,

uma maior

explicitação

dessas intenções.

— em especial o enge-

era representado

como

o

Para estas tarefas o Serviço se organizava

unidades de ação

com

distintas

amplitudes

em
ter-

agente indicado para o trabalho de "salvação"

ritoriais

da nacionalidade, "missão civilizadora" que

ciadas na transição de índio a trabalhador ru-

consistia

em

descobrir e demarcar o territó-

ral,

e correspondentes a "etapas" diferen-

desde

as responsáveis pelo contato direto

submeter e "civilizar" os que
estivessem à margem da Nação, tal significando inseri-los num sistema nacional de controle social gestado a partir do centro do poder,
tornando-os produtivos e engajados nesse mesmo esforço. Impunha-se uma representação da
Nação como indivíduo coletivo (Reis, 1988),

com

a (juem toda a diferença deveria se achar re-

No primeiro caso estariam os postos
com suas diversas subdivisões que

rio geográfico,

duzida. Estendiam-se, por outro lado, os ser-

os povos indígenas,

com pequena

ampli-

tude de gestão espacial-administrativa, passan-

do a luiidades administrativas voltadas para determinadas zonas geográficas em que seria dividido o território republicano por motivos
operacionais, até a escala nacional de gestão,

de responsabilidade da diretoria do Serviço.
indígenas,

variariam
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ao longo do tempo, as povoações indígenas e

o

fito

de suporte do aparelho remonta aos seus

momentos

de caráter administratn o que im estia um indivíduo não remunerado de poder para agir a mando do Serviço onde este não obtinha recursos para
atuar), ticando responsável por informar as
unidades regionais dos problemas dos índios
de uma dada região, devendo atuar em seu fa\or. No segundo estariam as inspetorias re-

primórdios, não sendo fruto de

gionais.

o índio e organizar o Serviço. Conquanto a sua

as dclcgocias (espécie

de

título

Tanto o número quanto a distribuição-localização dos postos, povoações e delegacias no
território brasileiro variariam

segundo

as ver-

bas e os interesses da expansão da fronteira
agrícola no período. Assim,

em

Tais características seriam

marcantes ao

longo da trajetória do aparelho

em

seus 57

anos de existência e a década de 1930 veria

poucas transformaçóes na forma de conceber

de uma certa retração das
30 tal deve ser relativizado à luz da pesquisa mais
"história oficial" fale

atividades durante os primeiros anos

recente.

1914-5, fruto

das dificuldades económicas atravessadas pe-

com a Primeira Guerra Mundial, haveuma redução de inspetorias e de postos, al-

lo país
ria

mais ou menos corruptos da administração,
mas de um enfoque dos bens indígenas e da
relação do aparelho com os mesmos.

guns dos quais seriam restabelecidos e/ou fundados a partir de 1925, com a superação da
crise. A solução encontrada
e nunca mais

—

O SPI NOS ANOS 30 E AS TAREFAS
DE NACIONALIZ.\ÇÃO DA NL\0-DE-OBR.\
E DAS FRONTEIRAS

Com

do Ministério do Trabalho, InComércio (MTIC) em 1930, pelo decreto n? 19433, de 26 de novembro, respona criação

dústria e

abandonada mesmo que de forma não men-

sável pela gestão das relações entre capital e

cionada

trabalho

— seria o incentivo, até mesmo a co-

brança da autonomização económica dos pos-

— frente às necessidades que os tu-

incorporados de forma rotineira às tarefas de

multuados anos 20 imporiam, no sentido de
se produzir legislação e serviços capazes de
coibir as movimentações operárias e controlar a entrada da mão-de-obra estrangeira, notadamente fi-ente ao crescimento do movimen-

proteção, exceção feita aos Fulniô, cujo Posto

to operário internacional

Indígena Aguas Belas existia desde a década

feridas todas as atribuições relativas a indús-

tos.

É

significati\o pontuar,

porém, que os gru-

pos da região Nordeste, não estando

em

re-

giões de fronteira agrícola, seriam os últimos

de 1920. Isto se deve, em grande medida, ao
seu não-reconhecimento como índios, com a
explícita recomendação de que ali fossem fundados centros agrícolas, quando o Serviço

tria,

— seriam a ele trans,

comércio e imigração-coloniziíção

iiloca-

das até então no MAIC. Essas últimas atribui-

ções viriam a integrar o Depiuiamento do Po-

ain-

voamento, composto de quatro seções, a quarta

da mantinha a tarefa de localização.
Dentro desse quadro deve-se entender a solicitação do inspetor do Amazonas, em 1916,
sobre a enfiteuse motivada pelas fazendas nacionais do território de Rio Branco, cuja gestão seria transferida do Serviço da Borracha
para o SPI em 1916. Trata-se do tema do arrendamento de terras pensadas como de domínio da União
mas de fato de ocupação indígena
inspirado em práticas semelhantes
desenvolvidas na Guiana Inglesa, com fins de
sustentação de unidades de ação na área (Brasil, MJ, Funai, Museu do índio, Sedoc, micro-

sendo o SPI anexado ao MTIC pelo decreto n?
19670, de 4/1/1931. A retração de verbas sofrida, também abrangendo boa parte da administração pública pós-Revoluçãa geraria uma
correspondente redução na amplitude de ação
do Serviço, com a diminuição de sua abrangência espacial e dos serviços oferecidos, mui-

—

—

,

filme 380, fotogramas 1352-60).

A

A

superação parcial desse ijuadro

viria ov>m

prática se

como

responsabili/.ando-as pela tarefa pn.^teoioT\is-

possibilidade satisfatória de obtenção de fun-

Com

dentizando-se.

de 1/8/1932. que criaria
Inspetorias Regionais do Trab;ilho p^u^a cada
estado da União e piíra o território do Acre.

estenderia para as diversas inspetorias,

quer destacar que o uso de
fatores de produção indígenas
terras ocupadas, recursos natunús e mão-de-obra
com
dos.

sendo desativ ados. ou desvinculando-se das diretivas de sua chefia e ii\depentos postos

isto se

—

—

o decreto

ta,

n"?

21 690,

atribuição que manteriam apesiU" da vin-

culação do Serviço ao Ministério da Guerra.
o qual lhes repassaria a verba para açãtx

A

transtorèucia

do SeiAiço do MVk"

p^ira

o

1

o GOVERNO DOS ÍNDIOS SOB

Ministério da Guerra
nistro

da Guerra,

articulada

foi

com

o mi-

Góis Monteiro, por anti-

P.

gos colaboradores de Rondon, contando

com

o suporte do então ministro da Agricultura,
Juarez Távora, o qual atuaria como um dos pareceristas

do

caso, e

Osvaldo Aranha.

O

do ministro da Fazenda,

Serviço viria a fazer parte

do estado-maior do
Exército, pelo decreto n° 9U, de 18/6/1936.
A partir de 1936, nota-se uma maior preocupação normativa, de acordo com um movimento mais amplo no próprio Exército (Carvalho, 1980), o que se refletiria em instruções
minuciosas e reiteradas dentro dos boletins do
As ideias

em

torno das quais se organizaria

o Serviço estariam claramente estabelecidas
no Regulamento aprovado pelo decreto n? 736,

de 6 de abril de 1936, mas de fato pronto desde a data do parecer de Távora, pela pesquisa
realizada no material da diretoria do SPI, microfilmada no Setor de Documentação do Museu do Indio/Funai-RJ. Até a aprovação sob a

forma de decreto em 1936, parecem ter vigido as instruções da Inspetoria de Fronteiras.
O regulamento marcava-se pela preocupação
com a nacionalização dos selvícolas, com o fito de incorporá-los à Nação (art. 1 ?, b) como
guarda de fronteiras:
"O Sr. General Cândido Rondon, mestre de
todos que cuidam dos índios desinteressada-
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relatório sobre a organização

assim se expressa:

ra,

'Sou contrário à educação ministrada pe-

Missões teológicas, católicas ou protestan-

las
tes,

como

prejudicial à formação

viril

do ca-

ráter selvagem.
'[••]

'O regime que preconizamos, de evolução
mental natural, sem nenhuma pressão sistemática sobre

sua alma dará ao índio a capacida-

de de melhor aproveitar os dotes naturais da
raça no que diz respeito às suas qualidades primordiais de caráter.

Em

consequência, melho-

elementos para bem servir à Pátria no que
ela mais precisa: guarda de suas fronteiras e
res

respectiva defesa,

Serviço.'^

GESTÃO DO

das Fronteiras, dirigido ao ministro da Guer-

da Inspetoria Especial de Fronteiras, da qual
Cândido Rondon fora chefe até 1930, sendo
transferido para a órbita

em um

mente,

A

to'

ali

o encontraria o Exérci-

" (Vasconcelos, 1939: fotogramas 020-026).

A

ênfase da ação protecionista a ser imple-

mentada pelo SPI residia na educação enquanto via de acesso à incorporação, isto abrangendo tanto atividades físicas quanto ensino agrícola e moral e cívica (capítulo

uma

ria

art. 7°, in

artigo

escolhido pela

—o

"capitão"

—

documentação da
Comissão Rondon
e do SPI. A um
tempo registrava-se

(art. 17,

dentre ouse-

áreas de fronteira,

e,

secundaria-

mente, a dos situados nos sertões. Assim, o capítulo

tendo
ao centro a figura
do mediador

fotográfica,

verdadeira "pedagogia da na-

principalmente enfatizada a situação dos

em

da câmera

ação administrativa

II,

Dentro do discurso da nacionalização

índios

nativas, vestidas
e perfiladas diante

são abundantes na

cionalidade" e do "civismo"
tros).

retratos de
comunidades

Ao longo do regulamento

Oliveira, 1947:152).

propõe-se

Os

("Da Proteção aos índios"), em seu
2?, estabelece que o SPI, dentro das atiI

vidades de proteção e assistência, deve

"dili-

um vínculo com
um povo e seu
território,

e se

encenava a
expansão das
instituições de

um

poder central pelos
confins do país.

j^SS^r'-
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genciar para que os índios das fronteiras não

cedam
que

à atração das nações limítrofes e para

se desenvolvam neles, vivamente, os sen-

timentos da nacionalidade brasileira" (Oliveira, 1947:155). Nas "Disposições Gerais" (capítulo VI, arts. 41-47), o art.

44

fixa

claramen-

o monopólio relativo (ou ao menos a

te

do governo sobre a atuação proáreas de fí-onteira:
"Art. 44. Nas zonas de fronteira e nos sertões despoliciados do Brasil, só brasileiros natos poderão exercer função de natureza educativa e de caráter nacional junto aos índios.
"1? As pessoas e associações estrangeiras
que aí já se encontram estabelecidas, com a
missão de catequizar ou educar os índios, poderão permanecer no mesmo local o tempo
necessário a juízo do Governo, observadas as
super\'isão)

tecionista

em

garantias asseguradas aos índios pela Consti-

tuição e leis vigentes.

"2?

Nenhuma associação, ou pessoa estranpoderá estabelecer-se nas fronteiras ou
sertões despoliciados do Brasil, ou neles in-

geira,

ternar-se, para agir sobre índios,

sem prévio

assentimento do Governo Federal, ouvidos o

Conselho de Segurança e o Serviço de Proteção aos índios.
"3? As autoridades militares atenderão às
requisições de forças devidamente justificadas,
feitas pelos

serventuários do Serviço de Pro-

teção aos índios, para defesa da vida dos
dios e

do patrimônio nacional e indígena a

ín-

car-

go do referido Serviço" (Oliveira, 1947:168).

O discurso da nacionalização continua, porém, assente sobre a ideia de grupos indígenas situados em estágios distintos da evolução

humana, já que o decreto 5484, de 27/6/1928,
responsável pelo estabelecimento de uma categorização relativa ao grau de contato, cerne
da ação protecionista (Lima, 1989b), era ainda vigente. A retórica do regulamento, se da-

ponsabilizar-se por "fiscalizar a entrada para o sertão

de pessoas estranhas ao Ser\iço,

e velar pela fronteira próxima"

(Oliveira,

1947:159).

E

interessante notar a ambigiiidade de tra-

tamento, já que os imbeles eram também os
potenciais guardas das fronteiras porque dotados de características guerreiras inatas.

Uma

hipótese possível é a de que o Exército não
contasse à época

com

os

meios de penetração

nas regiões interioranas de acordo

pretensões de controle
litarização

do

territorial,

SPI viesse a servir

com

suas

e que a mi-

também

a

um

mais estreito trabalho de territorialização dos

O segundo tipo de posto,
de Assistência, Nacionalização e Educação,
destinar-se-ia, de acordo com o Regulamento, a "uma ou mais tribos, em relações pacíficas, já sedentárias e capazes de se adaptarem
à criação e à lavoura e a outras ocupações normais" (Oliveira, 1947:159). Poder-se-ia ler a
frase como designativa de grupos que ao deixarem de esboçar "reação", sob a forma de violência física, ao civilizado
isto é, serem padeixaram também de ser arredios.
cificados
fixando-se sedentariamente e incorporando
elementos entendidos como compondo um
outro patamar social distinto. O regulamento
prevê, também, a forma de atuação do posta
em que deveriam ser fundados estabelecimentos de ensino primário noturno e diurno para
adultos e crianças, de ensino agrícola, acompanhados de "campos de experiência e de-

poderes de Estado.
os

—

—

monstração",

silos

e

e armazenamento

piíióis piuii
(art.

beneficiiuuento

23, in Oliveira, 1947:

seguem fielmente os
modelos formulados pela SNA piu^u ação do
MAIC frente aos trabalhadores nacionais e agri160-1). Estas propostas

em

do contato. Por exemplo, falando acerca dos
dois tipos de postos indígenas com os quais de-

e implementadas pelo
de 1910 (Mendonça, 1990:
315 ss.), claramente estabelecidas no regulamento do SPI de 1911, nus partes referentes à
localização de trabalhadotrs nacionais. Como
dito acima, a ênfase na disciplina militiu- expressa uma \ irtualidade do discurso indigtMiista, quiçá um de seus componentes fundamen-

veria contar o SPI à época, prevê para os Pos-

tais,

de Atração, Vigilância e Pacificação a tarefa de lidar com "povos imbeles, desarmados
e na infância social", de modo a "despertar-

posteriormente.

va

menos

dios,

ênfase a

uma

categorização dos

não deixava de pensá-los como

res e diferenciados evolutivamente

em

ín-

inferio-

função

tos

Ihes o desejo

de compartilhar conosco do pro-

gresso a que atingimos" (Oliveira, 1947:158).

Este tipo de posto tinha a tarefa ainda de res-

cultores,
M.\IC,

1901,

a pcu-tir

mas não o único, .\ssim, o giiania defnmteiras pode se sobrepor também ao peijueno
trabiilhador rural, aspecto que se manteria

O posto de Assistência. Sacionaliuiçào c
Educação dev eria pwcetler peiliVgogicamente,
no sentido amplo do ternux ao se estalvKx^er

o GO\'ERNO DOS ÍNDIOS SOB A GESTÃO DO

sobre as bases de

um
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ordenamento espacial

do indígena, que comportasse um serviço de saúde, uma forma de organização da
lavoura e da pecuária de modo a servir de
exemplo, exercício e fonte de subsistência ao
grupo. O texto frisa, ainda, a importância do
"culto à bandeira" e das noções de história do
Brasil a serem ministradas. São ideias antigas,
praticadas desde as comissões chefiadas por
Cândido Rondon, parte de normas internas do
SPI em seus primeiros tempos, que encontram
distinto

de explicitação adequado em um regulamento interno, estando a agência situada no
Ministério da Guerra.
O regulamento prevê, além destas duas unidades executoras principais, e de acordo com
local

o decreto n» 24700, de 12/7/1934, a criação

de núcleos militares com o objetivo de cummelhor a tarefa de "nacionalização das
fronteiras ou ao desenvolvimento e policiamento dos sertões habitados por índios" (Oliveira, 1947:153), os quais deveriam ser destina-

prir

dos a "reservistas, trabalhadores nacionais e

mesmo

índios" (idem)

com

a condição de não

plo a de terras próprias aos grupos indígenas,

mas também

a visão de

na pretérito e de

um

um

território indíge-

cálculo económico dis-

A primeira ideia poderia ser remetida ao
centro mesmo do regulamento, isto é, à noção de nacionalização: é bom lembrar que para

tinto.

alienarem os lotes que lhes fossem consignados.

o discurso protecionista (e não só a ele) o

Conquanto não mencionada no regulamento, ficamos sabendo, pela leitura do relatório
do Serviço de 1939 (Vasconcelos, 1939: fotogramas 20-26), sobre a existência da categoria de posto indígena de fronteira, responsável
pela atração para território brasileiro de povos indígenas localizados próximo aos limites

dio é a "origem" da nacionalidade brasileira.
Reconhecer-lhe terras próprias é reconhecer

internacionais do país.

menção

Não

é gratuita, pois, a

no regulamento de que "a
proteção, assistência, defesa ou amparo" deveria ser dada na terra habitada pelos índios,
"salvo [...] enchentes, secas, epidemias, ou outras

explícita

calamidades e motivos justificáveis"

(art.

que
os grupos se mantivessem nas regiões onde se
encontravam de forma a povoar os sertões e
guardar as fronteiras, prevendo o artigo 6? que
o SPI deveria atuar no sentido de impedir e
corrigir o "pendor para o nomadismo urbano".
Por outro lado, valeria a pena perguntar em
que medida 24 anos de ação protecionista servira para a acumulação de um certo saber empírico sobre os grupos indígenas, que desmen2?, in Oliveira, 1947:149), pois interessava

tia

o simplismo dos pressupostos positivistas

ainda que o grosso dos estereótipos se mantivesse.

De forma análoga poder-se-ia entender outras ideias presentes no texto, como por exem-

à própria

Nação o

direito ao território

ín-

que ocu-

pa: nacionalizar os índios é assegurar o controle sobre os rincões

mo

território, esta

mais isolados desse mes-

explicação se aplicando à

de um espaço geográfico anterior à ocupação presente. E preciso lembrar que não faideia

Distribuição

de

"brindes" entre os
índios Pareci, rio

Paraguai, Mato
Grosso. O início da

ação "protecionista"
tem na distribuição
farta de presentes

um

item

obrigatório e

uma

prescrição

nominada. Dádivas
para o domínio,
seu fornecimento
seria sustado na

medida da
aproximação às
unidades locais
do SPI e do

zia vinte anos dos últimos litígios

estabelecimento
de relações

fronteiras internacionais;

clientelísticas

que o

zem

Brasil se envolveu

em tomo das
que as guerras em

no século passado

fa-

parte presente do imaginário militar ain-

da hoje, determinando

bém

presente

com

uma preocupação

tam-

a "guarda das fronteiras".

COLONIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E
INTEGRAÇÃO: A EXPANSÃO SOBRE O
CENTRO-OESTE E O PARQUE DO XINGU,
A ÊNFASE NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO
INDÍGENA,

1940-67

A instauração da ditadura getulista trouxe uma
de alterações à máquina burocrático-addo Estado brasileiro, dentre as
quais algumas se referem ao aparelho protecionista. O decreto-lei n? 1736, de 3/11/1939,
subordina o SPI ao Ministério da Agricultura
(MA), acentuando "que o problema da proteção aos índios se acha intimamente ligado à
série

ministrativa

com

a administração,
revertendo-se aos
índios o ónus de
sustentar suas
novas
necessidades.
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questão de colonização, pois se

trata,

no pon-

cia intitulada

em

"Rumo

ao Oeste", proferida no

3/9/1940, fazia a vinculação bastante

to de vista material, de orientar e interessar

DIP,

no cultÍNO do solo, para que se
tornem úteis ao país e possam colaborar com
as populações ci\ ilizadas que se dedicam às

pragmática entre a prospecção de ouro pela

atividades agrícolas" (Oliveira, 1947:171).

Guerra, no envio de

os indígenas

Passa-se a enfatizar mais o aspecto do ín-

dio

como

trabalhador rural, consoante a alo-

MA

com

Marcha paestado-no\ista, que

extinta

CLTEMGA

e as atividades conjuntas dos

ministérios da Fazenda, da Agricultura e da

uma

comissão de enge-

nheiros de minas, concomitantemente ao da

4^ Companhia do 4? Batalhão Rodoviário, de

abarcava a própria visão de controle sobre o

forma a explorar as jazidas localizadas nas cabeceiras do rio Pimenta Bueno, e viabilizar o
escoamento da produção para Cuiabá. Por ou-

espaço geográfico definido para a Nação, no-

tro lado, a

cação da agência no
ra Oeste,

moto da

tadamente de

e

retórica

a

seus limites internacionais, re-

presentações produzidas durante a Segunda

Guerra Mundial, quando o controle geopolítico do território nacional ganhava relevo. Em
22 de novembro de 1939, o decreto-lei n? 1794
criaria o Conselho Nacional de Proteção aos
índios (Freire, 1990), do qual fariam parte
obrigatoriamente representantes do Museu
Nacional, do Serviço Florestal e o diretor do
SPI, além de quatro membros designados pelo presidente da República escolhidos dentre
pessoas de ilibada reputação, com fins de estudar "as questões que se relacionam com a
assistência e proteção aos silvícolas, seus cos-

tumes e línguas" (decreto-lei n? 1794, de
22/U/1939, in Oliveira, 1947:172).

A

ação protecionista ganhou

um amplo reem conjun-

levo na imprensa daquele período,
to

com

as notícias

—

altamente controladas

pelo Departamento de Imprensa e Propagan-

como a repetição dos mesmos texpor diversos jornais deixa entrever
referentes à penetração rumo ao nordeste de
da

(DIP),

—

tos

Mato Grosso, sobretudo

a partir de 1943

com

a Expedição Roncador-Xingu, a qual mais tar-

de se vincularia à Fundação Brasil Central.
Criada no mesmo ano para realizar primordial-

mente

a colonização de vastas porções do in-

terior centro-oeste

do

país,

sua esfera de atua-

ção abrangia não só Mato Grosso, mas Goiás,
Pará,

Maranhão e até
A Fundação

Gerais.

—

\'illas-Boas, principiíl gestor

gu, no entanto, não

pode

do Rirque. O Xinpensado como

ser

Minas

projeto saído dos estamentos militiUT?s, ainda

de associá-lo à exp;uisão de rotas
de bases militiu-es e campos
de pouso faça piuie de sua montagem. Tudo
indica que a concepção de mu Parque onde
se reuniriam preser\"ação natunJ e pR>teção
aos índios tenha partido dos cieutist;is que dt^
senvoNeram pesquisas na área à ép<x\i. e sem
dú\ ida esta descendência a tornaria iniciati\-a
justiticá\el mas a não ser reprixln/ida.'

em

muitas situações,

e muitos quadros da primeira passariam ao se-

gundo como é o caso dos próprios \'illas-Boas,
de Aires Câmara Cunha, que mais tarde \ iria
a ser marido da índia Diacuí.'^

A

—

Brasil Central e o SPI

certas regiões de

atuariam conjuntamente

vinculação entre militares e prospecção

também nesse contexto de
forma cristalina. Castro Faria (Faria, 1988:8)
mostra como Cândido Rondon, em conferênmineral surgiria

FBC era por vezes pensada como
forma de restituir ao SPI a dimensão de localização de trabalhadores nacionais, perdida
desde 1918. '«
Até este momento o padrão fundiário implícito à imposição de uma territorialidade aos
grupos indígenas supunha, como já se pôde
mostrar (Oliveira, 1983; Lima, 1989b). a demarcação de pequenas porções de terra em
que os grupos indígenas, resumidos muitas vezes à dimensão de famílias nucleares, se fixariam e dos quais extrairiam sua subsistência
básica, o mais sendo complementado com a
sua inserção no mercado regional de mão-deobra, mediada pela atuação do Ser\iço. Os finais da década de 1940/inícios da de 1950 marcariam, porém, uma considerável alteraçãa
com as propostas em tomo da região do Xingu.
A ideia de um Parque Indígena, figura inexistente na legislação da época, a qual fundiria a imobilização de uma imensa porção de
terras com o fim duplo de preservar a flora e
a fauna e de criar uma espécie de estufa para
que os grupos da região pudessem se aculturar paulatinamente, parece ter se temperado
com a permanente presença militar na região
e com sua participação intensa, sobretudo da
Aeronáutica
mas também do Exército
junto aos índios, promovida por Orlando

que

a ideia

aéreas, à criação

V>c

modo mais

;uiipK\ já se apt^ntou (Lima.

o GOVEKNO DOS ÍNDIOS SOB

1989b) que

com

o Parque Indígena do Xingu

um

novo modelo de definição
grupos
indígenas, em que porterras
para
de
ções consideravelmente maiores, com base
num direito "imemorial" a um espaço retraçável por atribuição fundada em certos critéimplantar-se-ia

rios,

transformar-se-iam

veis

de demarcação

em

física.

territórios passí-

Este padrão viria

a ser implantado e transformado

em

paradig-

ma

da ação fundiária protecionista, mesmo
quando não levado à prática, tal sendo, em períodos mais recentes, um dos componentes de
esquemas mentais que orientam a ação de certos grupos que participam da Funai, ao gerarem uma superestimação, por parte dos povos
indígenas, de seu real poder de assegurar a satisfação de reivindicações no tocante a grandes porções de terra. No entanto, o padrão anterior não se achava afastado, sendo atuante
naquela mesma quadra histórica, sobretudo
quando se considerava grupos frente aos quais
a ação protecionista se achava de muito implantada, situados

em

regiões

onde

a frontei-

A

GESTÃO DO
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Ao

lado:

Meninas Terena
fotografadas
realizando trabalho
de artesanato em
palha, uma delas

com uniforme
escolar Tipo de
foto bastante
comum, sobretudo
ao período

(décadas de
40-60), por

demonstrar
a capacidade
produtiva dos
índios, tendo sido
os Terena um dos
exemplos mais
invocados da
eficiência

do SPI.

Abaixo:
Fotografar a vida
social nativa

foi

parte importante

do processo de
conhecimento
dos índios pelas
populações e
instituições

ra agrícola se fechara, impossibilitando a cons-

de grandes reservas de terra
de aparelhos de poder do Estado.
tituição

'**

em mãos

brasileiras neste

século.

HISTORIA DOS INOIOS
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As ideias de pn'sen'oção e aculturação paupo\os indígenas, alicerçadas sobre

latina dos

certos aspectos da antropologia cultunilista da

/

época, giuihariíun espaço apenas relatixo ao

ní-

da prática protecionista, fruto que foram
de um período de exceção dentro da trajetória do aparelho, anos (1945-55, grosso modo)

\el

em que

ci\ is

esti\eram à sua frente, e

em que

se efetivaria a proposta de utilização prática

de conhecimentos etnológicos por intermédio
da Seção de Estudos criada pelo regimento de
1942, e implementada realmente a partir de
1945, no que redundaria em contratação de
profissionais qualificados por instituições de
ensino superior para compô-la.'^

—

Se tomarmos o material de propaganda
ser enfocados os relatórios do
apresentado pelo SerSFI de 1953 e 1954

como podem

como

viço

—

resposta às

demandas externas ao

aparelho na época, e a forma de apresentação
das propostas para viabilizar a proteção dos mdios concebidas internamente, a orientação

— informada pela ideia de
— atuaria de modo a comprovar a ca-

"antropológica"
tegração

in-

com maior

de genocídio que lhe pesavam à época,
um gestor do património indígena e a Sindi, Seção do Patrimônio Indígena, um setor de destaque. Seria também
naquele momento que a expressão terras indígenas primeiramente seria mencionada, parte que seria de um novo Estatuto do índio, pretendido desde este período, mas só efeti\ado

nais

tornar-se-ia sobretudo

em 1973.2«
A extinção do Serviço e a criação da Funai, em 1967, ainda que atendendo também
a uma necessidade de conferir, no plano internacional, visibilidade positiva aos aparelhos

—

fruto da imporde poder de Estado no país
tância do financiamento externo para as transformações que se queria implementar
de-

—

vem

ser entendidas

,

como dentro de um mo-

vimento mais geral de redefinição da burocracia de Estado, realizado nos anos de 1967-S,
quando se preparava mais um fluxo de ex-pansão económica e da fronteira agrícola no país,
com a consequente montagem de alianças e
esquemas de poder que a ditadura militar implantaria. Por outro lado é importante desta-

in-

car que alguns traços apontados no decorrer

serção na economia de mercado nacional

horizonte a salvação dos po-

do artigo persistiriam com a inequÍN oca força
de disposições profundamente inculcadas a
definirem, hoje ainda, os termos de apreensão de um problema em muito transformado.
Há, aqui, uma história por ser pensada e escrita, seja para o passado mais tardio que se
deve ter a coragem de desnaturalizar, seja pa-

vos indígenas no Brasil (Brasil, MA, SPI, 1954;

ra os anos mais recentes para os quais tem,

pacidade produtiva dos povos

usando, para tanto, dados numéricos referentes à

renda indígena (soma monetária produ-

zida a partir do trabalho indígena ou de seu

patrimônio, gerida pela direção do Serviço),
e para gerar

que

tivesse

uma

como

nova direção de pesquisas

1955:57). Tais proposições,

marcando peque-

também, o papel de denúncia.-'

nas variações à prática protecionista mais tradicional, fruto

de

um

período específico na

FONTES

do Serviço, seriam reapropriadas segundo esquemas mentais prévios e, para além

Há poucos trabalhos escritos sobre o assunto.
De forma mais geral a referência básica sobre

do jogo dos ocupantes de

o tema encontra-se nos trabiilhos de Darcy Ri-

história

cargos, continuariam

uma versão

a orientar a ação e a configurar discursos há

beiro (1962; 1977), que fornecem

muito não mais sustentáveis sob o léxico po-

produzida endogeníunente ao SerNiço. cuja

sitivista.

produção tem sido ampla, abarcando

É

assim que a leitura dos Boletins do Ser-

em seus últimos anos demonstra a continuidade dos esforços de instrumentalização

viço

dos índios para o trabalho agrícola, fato que
estaria reforçado ainda mais por uma noção

que cresceria de importância ao longo da década de 1940, e ganharia significação própria
e uma Seção específica para gerir os itens que
designava: o SPI do regulamento de 1963 (decreto n? 52668, de 11/10), à beira de ser redimid pela extinção das acusações internacio-

re-

mesmo

o texto mais importante sobre a criação do SFI

por sua vez, seria reincorporado pelos mesmos textos de Ril>eiu\
(Staufer, 1955). Este,

Uma

crítica dessa

montagem acha-se em

li-

ma, 1985, paicialmente apresentada em Lima,
1987 e 1989a, cjue peca por tratar com a liomogeneidade heterogénea característica dos

com o tx^nceito de
campo, na acepção de Pierrô Honuheu, um
cHMíjunto de atores que não possuem autononúa relativa coinpatí\f 1. Til não inx.ilida a i>esespaços sociiús apreensÍNvis
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quisa

ma

nem

as críticas produzidas pelo autor nu-

tentativa de ruptura

com

os limites desse

de visão. Em
ma, 1989b, e Leite e Lima, 1986, avanços no
tocante à prática da proteção aos índios têm
outros trabalhos,

tipo

sido apresentados,

nhando

os estudos

em

como

Li-

direção similar cami-

de Freire (1990)

e Mene-

zes (1990). As fontes primordiais para este

ti-

po de estudo acham-se tanto na biblioteca do
Museu do Índio/Funai, no Rio de Janeiro, remanescente da biblioteca pessoal de Cândido Rondon, quanto microfilmada no Setor de
Documentação do referido órgão.

Em

Santos, 1970, 1973; Simonian, 1981; e

Este artigo apresenta algumas ideias resultantes
de pesquisas para redação de tese de doutorado a ser
defendida no PPGAS/mn-UFRJ (Título provisório: "O
grande cerco de paz. Poder tutelar e indianidade no
Brasil"), sob a orientação do dr Luiz de Castro Faria, sendo subsidiário da experiência como um dos
Projeto Estudo sobre Tercoordenadores do PETI
ras Indígenas no Brasil, no tratamento com a problemática fundiária dos povos indígenas no Brasil atual.
Apóia-se, em grande medida, numa leitura das reflexões de Michel Foucault sobre a questão do poder
(1979; 1983), e tem como referência fundamental os
estudos de João Pacheco de Olixeira, notadamente
aqueles sobre os Ticuna (1977, 1988).
(2) Para algumas monografias nessa direção, ver Lazarin, 198.5; Oliveira, 1988; Santos, 1970, 1973; Simo-

—

nian, 1981.
(3)

Para epígonos da posição assumida por Darcy Ri-

momento da publicação do

Gagliardi, 1989 e

texto citado ver

Gomes, 1988.

uma vasta

literatura sobre as possibilidades de
do discurso historiográfico como desconstrutor de condições sociais e simbólicas de produção
naturalizadas no presente. Em Lima, 1987 e 1991,
acham-se abordadas mais extensamente algumas
ideias sobre o assunto, do ponto de vista metodológico mais que "programático". Ver, por exemplo, Bour(4) Ilá

utilização

dieu, 1989, e Foucault, I97I, dentre outros.

Sobre a Sociedade Nacional de Agricultura, ver
Mendonça, 1990:44-160; Lima, 198.5:4.53-63.
(6) Acerca da conjuntura política do período, do projeto de "valorização do café" e sua relação com a implantação do MAIC, ver Fausto, 1975; Mendonça,
1977; 1990:44-7,3, 429-44. Sobre a relação entre Pinheiro Machado, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca
e a chamada (>ampanha ('ivilista, ver Carone, 1977:
(.5)

2.58-66; Saes, 1973:65

ss.;

Russell, 1974:119

ss.,

141

ss.

Quanto à ação de Miranda e a organização do
mau;, ver Mendonça, 1990: 444-59.
(8) Para os Horta Barbosa e sua relação com Rondon,
(7)

ver Lima, 1985:348-5.3, 1991; Freire, 1990:40-1, U7-23.

Sobre Carneiro, ver Carneiro, 1972.

ZÂm

SPI

sobretudo Oliveira, 1988, têm sido propostas
face do SPI.

O

atenção ao que

também

em

último autor dedicou especial

chamou de regime

tutelar e

à discussão sobre a pertinência do uso

da noção de legitimidade da dominação a situações como a de campos intersocietários. De
resto, este modo de tratamento do tema pode
ser encontrado em referências esparsas em
distintos estudos sobre o contato interétnico

no Brasil, destacando-se os de Roberto Cardoso de Oliveira sobre os Terena e os de Galvão e Wagley sobre os Tenetehara, dentre
outros.

Sobre a relação de Rondon

com

Nilo Peçanha e

o pleito de 1922, ver 0'Reilly, 1969:151, 193

(1)

beiro no

GESTÃO DO

análises sobre grupos indígenas espectíicos

(9)

NOTAS

A

ss, especialmente nota 30; Magalhães, 1942:110; Lima, 1991.
(10) No que tange à ideia de transitoriedade do índio
ver Leite e Lima, 1986. É importante destacar, ao se
tratar aqui do regime jurídico específico para os índios, que não se está tomando apenas um instituto ju-

de tutela, mas sim um dos
de uma forma de poder de um Estado nacional
sobre populações indígenas. Isto significa reconhecer
que se este termo traz continuidades reportáveis ao
direito colonial português, o regime jurídico que se
aborda é uma especificidade republicana, pois este
incide não sobre indivíduos e sim sobre um status legalmente codificado, abarcando povos que nele sejam
inseridos, além de articular-se diretamente a um aparelho pensado para implementá-lo. Tais ideias virão
melhor desenvolvidas como parte do trabalho citado
na nota 1 acima.
(11) Para as ideias quanto a um direito racialmente diferenciado, \'er Carrara, 1988, e Skidmore, 1976. Para
algumas reflexões sobre a tutela de forma próxima à
anteriormente mencionada, ver Oliveira, 1988, cap. 8.
(12) Uma visão da diferença entre a necessidade de
alianças locais na operação real do Serviço e a imagem de sua desconexão com o sistema oligárquico que
a "versão oficial" da história do SPl \eiculou pode ser
obtida, por exemplo, consultando-se as cartas entre
Manuel Miranda e Luiz Bueno Horta Barbosa microfilmadas no Sedoc/Museu do índio
Funai.
(13) A posição do MAIC dentro do orçamento da
União pode ser observada na Tabela n? 3 de Mendonça, 1990 (p. 466), e a do SPl na Tabela n" 4 (p. 490).
(14) E interessante notar que a biografia "oficial" de
Rondon, narrada como autobiografia mas escrita por
Esther de Viveiros (19.58), contém referências que teriam sido feitas pelo então tenente Juarez Tá\ ora, no
contexto da Re\()Iução de 1930, tratando Rondon corídico redutível à categoria
itens

—

mo

"dilapidador dos cofres públicos, a distribuir pebruto linhas telegráficas aos índios para lhes

lo sertão

ir de brinquedo", o que teria sido o motivo de reforma de Rondon luujuele momento. No entanto, ao
final do li\ ro, encontra-se uma carta assinada pelo já

ser\
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general Tú\i)ia e datada de 1956, antes da morte de
Rondon, endere<;ada à antora do li\ ro em resposta a
uma sua consulta ao general, carta que atribui o episódio a distorções da imprensa da época. Note-se, porém, que Tá\ora esta\a entre os participantes da C>o-

luna Prestes, enfrentados por Rondou. \ér \'i\eiros,
1958:496, 578-9; e também Lima, 1991.
(15) Reza a \ ulgata indigenista que ao \ isitar os Karajá, na ilha do Bananal, em 1940, Getúlio \'argas terse-ia emocionado com a situação dos índios e resol\ido "reabilitar" o SPI. Tal explicação, calcada em motivos "sentimentais", obscurece a grande \isibilidade atrilnnda à Marcha para Oeste, e nela o papel destacado dos sertanistas. \er Esterci, 1972; \'elho, 1976;
Lenharo, 1985; Freire, 1990:199-261. 263-319; Menezes, 1990:5-39.
(16) As atribuições do Conselho de Fiscalização de Expedições .\rtísticas e Científicas no Brasil podem ser
di\ isadas em Faria, 1988. Para a ideia de retomada das

atribuições relati\ as aos nacionais \er Freire, 1990:215.
(17) \er Menezes, 1990:40-81, 158-207, 235-83 sobre
a constituição do Parque do Xingu como projeto.

sua tramitação e o papel dos \ illas-Boas no processo
de construção interna do Parque.
(18) Em Freire (1990:199-261) acham-se informações
acerca de alguns dos principais problemas relativos
a terras dos po\ os indígenas no período. Para uma situação como a da \l Panambi-MS, bastante distinta e
muito de acordo com os padrões mais tradicionais de
regularização da posse indígena, \er Bezerra, 19S7.
(19) Ver Brasil, 1955:57 ss., sobre o papel pretendido
para as pesquisas etnológicas dentro do SPI.
(20) O artigo 9?, par. I\, do decreto n? 52668 é particularmente elucidativo, bem como todo o decreto
n? 52 665, da mesma data, apro\ ando o regimento do
(;npi. \'er Brasil. 1963:138-43, 111-8, respectivamente. Alguns aspectos desses decretos, quanto à categoria terras indígenas, foram tratados em Lima, 1989b.
Sobre o Estatuto do índio, \er 0!i\eira. 1985.
(21) Para uma síntese quanto ao período. \er Mendonça, 1986. No que tange aos aspectos económicos, ver
Singer, 1978 e Oliveira. 1977 dentre outros. Para a relação com os índios, \er Davies, 1978.

