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Não é.hoje mais nenhum segredo, nem constitui novi 

dade se apontar a relação existente entre índios, militares e 

fronteiras políticas. Desde que se tornou conhecido da op~ 

nião pública, em outubro de 1986 (quase um ano após sua apre 

vação pela Presidência da República, e ao início efetivo dos 

trabalhos); e oficialmente divulgado ao Congresso Nacional, em 

outubro de 1987 (OLIVEIRA F9, 1988:3-4), o assim chamado Pro 

jeto Calha Norte põe em evidência a intensa preocupação dos 

estamentos militares com a região Norte-Amazônica e a incidêg 

eia direta.dessa preocupação sobre a situação concreta dos PQ 

vos indígenas ai localizados. 

Se dúvidas restarem, uma breve leitura do suplemeg 

to especial do jornal A Critica (Manaus, 24/11/88) intitulado 

hProjeto Calha Norteh sem dúvida demonstrará a grande visibi 

lidade do tema e, até, a preocupação de divulgá-lo de forma 

intensa. 

De fato, para aqueles que acompanham a situação das 

terras indígenas no Brasil, a intervenção militar na esfera 

indigenista não surpreende desde os desdobramentos que se s~ 

guiram ao Decreto n9 88118/83, que alterava o processo jurid~ 

co-administrativo de regularização das terras de posse dos íg 

dias, colocando-o sob o controle de um Grupo de Trabalho In 

terministerial do qual fazia parte o então Ministério Extraor 

dinário para Assuntos Fundiários (MEAF), locus a partir do 

qual se disseminava a açao militar sobre os assuntos 

rios (OLIVEIRA F9, 1983). 

fundiá 

Posta a Nova República, e após um aparente momento 

de vacilação, a ofensiva militar começaria a se fazer visível, 

demonstrando o enorme poder da Secretaria do então Conselho 

de Segurança Nacional: o início se deu com a paralização pr2 

gressiva da demarcação de áreas indígenas situadas na redef! 

nida faixa de fronteiras para, com a implantação da gestão de 

Romero Jucá, atual governador de Roraima, na Fundação Nacio 

nal do Indio em 1985 (ano chave, portanto}, açambarcar prQ 

,.~ 
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gressivamente toda a questão indígena, pondo sob sua 

responsabilidade a reformulação das linhas de ação do 

de seus quadros e competências especificas. 

direta 
~ - orgao, 

Isto-culminaria com os decretos n9s 94.945 e 94.946, 

de 23/09/87, especificamente voltados para a questão das te.!: 

ras indígenas, responsáveis pela redefinição do processo d~ 

marcatõrio e das inst&ncias nele participante~ (o primeiro), 

e pelo estabelecimento das figuras de "áreas" e "colônias 11 i!! 

dígenas, segundo o critério estabelecido de graus de acultura 
- çao. (OLIVEIRA F9, 1987:17-19). 

Uma pesquisa mais aprofundada poderia mostrar,ainda 

que com relativa superficialidade, como a intervenção militar 

em assuntos fundiários e sua atenção quanto aos seus aspectos 

indígenas, remonta a meados finais da década de setenta, par~ 

lela ã repress~o, por exemplo, da guerrilha no Araguaia e ao 

processo de "abertura política". 

Porém, apesar da grande visibilidade atual do tema, 

e de até mesmo muitos seminários realizados sobre o PCN, par~ 

ce-nos que, sob o &ngulo mais geral acima definido, nossos CQ\ 

nhecimentos empíricos são limitados. O efeito de contra-luz 

(DELLEUZE, 1987 ) do qual o centro do poder militar vem se 

beneficiando, permite que a vigilância sobre a nação e o espa 

ço territorial se faça sem que se possa delinear adequadame!! 

te seus limites. 

Por outro lado a lacuna é também da ordem da refle 

xao de caráter teórico-metodológico, tanto no que tange à r~ 
lação entre Índios (melhor seria dizer indigenismo/política ig 

digenista) e militares, quanto no que se refere à relação en ------ 
tre Índios e fronteª'-ras políticas, e mesmo à relação entre 

militares e tronteiras políticas. Esta última, objeto de re 

flexão da ci~ncia política, da história das relações interna 

cionais -- ainda que mais trabalhada em certos aspectos - se 

remetida às reflexões referentes à expansão da :f~onte,t.ra agri 

··-- 
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cola,_ e s b a.r r-e r áv de certo, na limitação que as definições mais 

freqüentes da categoria sociológica de fronteira (e seus cor 

relatos) têm estabelecido. 

O objetivo deste trabalho é, ao levantar algumas 

das lacunas e questões para investimento futuro, marcar: 19) 

a profundidade histórica do trinômio; 29) as diferenças funda 

mentais entre as articulações históricas do trinômio e as ~ 

tuais. Em termos te5ricos poder-se-ia dizer que estas refle 

xões movem-se sobre o solo das formas e tãcnicas de governo 

de um Estado-Nação sobre seu espaço territorial e suas popul~ 

çoes, dentre as quais destacam-ée aquelas que se ajustam mal 

ao modelo da nacionalidade construída como dominante (l), em 

especial as que poderíamos descrever como 9ruoos étnico~ (BARTH, 

1969). 

Parte-se, principalmente, de algumas idéias de Mi 

chel Foucault (1977; 1979 (a), (b), (c), (d) e (e); 1983), no 

tadamente da proposta de se tratar as relações de poder como 

guerra. Numa formulação breve, a hipótese que norteará este 

breve trabalho, de forma mais implícita que com fins de 

neste momento~ comprovação, ã a de que a expansão do Est~ 

do-Nação sobre o espaço territorial (logo, a constituição de 

um território strictu sensu) no Brasil é uma forma re-elabora 

da de guerra de conquista: conquistam-se terras e populações 

(os Índios, dentre outros). O "governo" dos povos indígenas, 

sua redução à condição de tutelado são, pois, produtos e prQ 

dutores dessa conquista, em que o Índio (corno categoria histó 

rica, sujeito a uma certa relação de poder~ LIMA, 1988) ,fr~ 

to de um "modo de ser em reserva" (OLIVEIRA F9, 1986:XIX) en 

contra no m~litar a materialização mais perfeita do tutor. 

A. A' primeira lacuna a ser enfrentada deve ser a 

se gera pela forma como são concebidos os povos indígenas 

las Ciências Sociais no Brasil. Em ocasiões anteriores 

que 

p~ 
(OLI 

VEIRA FQ E LIMA, 1983; LIMA, 1984, 1985 e 1987(a) ) pudemos a 

pontar como, mais especificamente, as relações entre povos in 

9 
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dígenas e Estado no Brasil (sua historicidade e prática atual) 

têm sido relegadas a uma bem delimitada posiçio 

na hierarquia das Ci~ncias Sociais. 

secundária 

t fato que os antropólogos~ agentes legitimamente 

encarregados, dentro da divisão do trabalho científico de "fa 

lar de índio" têm elaborado um discurso ético (caracter is 

tico desse campo de saber na atualidade), em defesa da exi~ 

tência e reproaução dos povos indígenas, atuando em circun§ 

tâncias como a da campanha contra o "decreto de emancipação", 

em 1978 (quando, nas últimas duas décadas, se levantou de for 

ma ampla a bandeira da demarcação das terras indígenas), ou 

no cenário da Assembléia Nacional Constituinte recém-concluída. 

Esse discurso se atualiza não apenas nestas "gra~ 

des" ocasiões - onde parece se repetir a luta bíblica entre 

o Bem e o~~!, e em que as populações nativas poderiam estar 

à beira da extinção por um golpe de pena---- mas também nos rt 
tuais anuais da "Semana" ou do "Dia do 1ndio", data instituí 

da pelo i~digenismo interamericano, na década de 1940, para 

celebrar esse ser. genérico oficial, sujeito ã dominação do Es 
tado, antítese por excelência da diferença étnica. 

Em todos esses momentos somos remetidos a episódios 

passados, transformados em santuários da ideologi~ indigeni~ 

ta (2): O debate entre Varnhagen e João Francisco Lisboa no 

século passado; a criação do Serviço de Proteção aos 1ndios 

e Localização de Trabalhadores Nacionais em 1910; ou a longa 

tramitação do Parque Indígena do Xingu, durante a década de 

1950. Em todas elas o tom é o da catástrofe eminente e da ur 
gência da intervenção, e o que se poe em foco e a sobrevivên, 
eia fisic~, e não §tnica, dos povos indígenas. 

Neles os intelectuais têm sua participação enquanto 

cidadãos, aproveitando-se de sua posição como produtores de 

conhecimento, sem no entanto construírem de fato interpreta - - 
ções baseadas em dados oriundos de pesquisa empírica ou em re 
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flexão teórica ~.specificamente sobre os temas de que falam. 

As razoes para tanto devem ser procuradas externa 

como internamente ao corpus teórico das Ciências Sociais. No 

primeiro caso, trata-se da hist6ria social das ciências no . 
Brasil que çaz por ser feita, a qual poderá desvendar as rel5 
ções entre campo intelectual e campo político em nosso país { 3) 

- se é que podemos, em dados momentos, supor uma au t.on cm í a 

relativa ao primeiro que autorize sua análise enquanto sist~ 

ma de relaç5es diferenciado. Um estudo do gênero poderá mos 

trar as solidariedades freqüentes entre a produção intelectual 

e a política, seja através da legitimação explícita, da omis 

sao ou de urna certa simbiose. 

No segundo caso~ que nao deve ser estritamente s~ 

parado das suas determinações sociais ,(4) ~ parece-nos que 

a visão teórica que aborda os povos indígenas enquanto totali 

dades auto-contidas e auto-explicáveis tem predominado, ades 

peito de que se insista que a produção nacional em Etnologia 

indlgena tem se caracterizado pelos estudos do contato inte 

rétnico. Estes, aliãs, t~rn sido marcados pelo que Oliveira 

F9 (1986:capítulo 1) vem chamando de "solução dualista", e ou 

tros elementos que acabam por reduzir a situação de contato 

" •.. a um esquema tripartido de Brasil, onde se teria um Br~ 

sil Indigena, um segundo ~om uma din~mica expansionista, e o 

terceiro constituído pela dialétic~ das relações entr"e ela~ 

ses sociais e grupos tribais, o qual seria o foco das pesqui 

sas desenvolvidas nessa orientação. 11 (OLIVEIRA F9, 1986: 41). 

O resultado tem sido o abandono quase total do estu 

do dos processos de articulação entre as escalas local, regio 

nal e nacional nos quais se dão as relações entre índios e E~ 

tado, e ín~ios e classes sociais no Brasil, e a neglig~ncia 

consider~vel no estudo das dimens6es regional e nacional. 

Sem dGvida procede destes limites a a~s~ncia de re . - 
flex5o (e de propostos pollticas consistentes) sobre o consti 

·------- ----------------·----- - -------------- ·-·---- 



tuição de terras indígenas. Como regulamentada pela legisl~ 

ção prévia à Constituição. atual (e, em parte, ainda por esta) 

vigente no momento presente e, sobretudo, como operacionaliz~ 

da na prática pelo Estado, a demarcação de um espaço como te~ 

ritório para Índios é a resultante de um processo político des 

dobrado, em grande medida, nos planos extralocais. (OLIVEIRA 

F9, 1983, 1987; OLIVEIRA F9 & ALMEIDA, 1935). Mesmo quando 

a normatização e os produtos parecem querer recuperar o saber 

nativo sobre a territorialidade como etnicamente definida (LI 

MA, 1987(b) ) , o destino final é a constituição de marcas que 

se tornarão indeléveis no processo de regularização fundiária, 

dificilmente produzidas estritamente dentro das demarcações 

estabelecidas pelo próprio grupo indígena. 

frente a este quadro, supor que a definição da área 

de terras ocupadas por um povo indígena resulta apenas de de 

terminações internas a ele, é, no mínimo ingenuidade. 

B. No que se refere à discussão que motiva esse simpó 

sio ~ sobre a expansão de fronteira agrícola, em especial na 

Amazônia~, poderíamos localizar aí outra lacuna fundamental 

no tratamento do trinômio proposto. 

O processo de penetração territorial brasileiro, e 

o contato entre seus agentes e as populações indígenas em ter 

ritório nacional têm sido pensados pelas Ciências Sociais no 

Brasil, em especial pela Antropologia, principalmente através 

de algumas noções, como as de frente de expansão, frente pio 

neira e fronteira. 

No verbete do Dicionário de Ciências Sociais (1986: 

493-94) sobre a noção de frente de expansão, Velho aponta DaE 

cy Ribeiro como responsável pela introdução da expressão em 

texto de 1957, onde seu objetivo não estava em constituir "um 

objeto e sim para estabelcer distinções", como entre as fre~ 

tes extrativistas, pastoris e agrícolas, não tendo uso sist~ 

mático, alternando-se com outros termos e, situando-se,dentro 
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do esquema evolucionista que embasaria mais tarde os 

de Ribeiro, na qualidade de etapas de desenvolvimento. 

textos 

Tais noções seriam retomadas e trabalhadas por CaE 

doso de Oliveira (1972) no âmbito das discussões sobre a fric 

ção interitnica, associando-se tambim à noção de colonialismo 
interno. Apropriando-se do pensamento do geógrafo Leo Waibel, 

Oliveira propõe a distinção entre frente pioneira e frente de 

exp~nsão, além de aproximar tais noções das de "fronteira de 

mográfica" e "fronteira econômica", apresentadas, também na 

qualidade de distinções por Arthur Hell Neiva em texto de 1949. 

Vale destacar, aqui, que tais noções me parecem marcadas pelo 

seu "local" de origem, isto é, o campo político. 

Chamando atenção para o fato de que à parte tais pr~ 

cupaçoes sistematizadoras, a questão da expansão territorial 

esteve presente no pensamento de outros produtores inteleE 

tuais, Velho apresenta José de Souza Martins {1975) como te~ 

do sido um dos mais recentes interessados em refletir sobre a 

questão, fazendo-o à luz do materialismo hist6rico. 

A relação fundamental para tal autor estaria no f~ 

to de apropriação diferencial da terra, sendo na frente pio 

neira a implantação da propriedade privada, enquanto na ~ 

te de expansão esta estaria ausente. 

Corno Velho destaca, o texto de Martins demonstra a 

desvinculação a que se procede entre contato interétnico e 

frentes de expansão enquanto problemáticas para o pensamento 

intelectual. Critica ainda Martins apontando, de sua ótica, 

o caráter questionável da visão deste autor que colocaria as 

frentes de expansão enquanto exteriores a uma formação capit~ 

lista, absolutizando a "propriedade privada enquanto indica 

dor da penetração do capitalismo no campo". (VELHO, 1986) 

.. A partir disso o mesmo autor introduz contrastiv~ 

mente, a noção de fronteira em movimento, oriunda do campo in 
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telectual norte:-americano, com a qual trabalhou em Capital;i..g 

mo autorit5rio e campesinato (VELHO, 1976), para apresentar 

comparaç6es entre casos de expnns~o, acabando por sugerir uma 

maior avaliação da literatura sobre colonizaç~o, sobre as vi~ 

de desenvolvimento capitalista, ou sobre a oposição entre fro.Q_ 

teira aberta e fechada. O objetivo de 

Velho em seu sugestivo texto, é, manifestamente, pensar a par 

tir da fronteira o desenvolvimento brasileiro, sobretudo sob 

seu aspecto político-social. 

Procurando, de um outro ~ngulo, operacionalizar a 

noçâo em termos de uma região especifica durante um dado p~ 

ríodo, qual seja, a Amazônia do século passado, Oliveira F~ 

lho ( 197 9) propõe ver o seringal 11 
••• enquanto f~onteira,,. Ls t.o 

~' como um··mecanismo de ocupaç~o de novas terras e de 'sua i~ 

corporação, em condição subordinada, dentro de uma economia de 

rner-cado ? • { 106) 

Na tentativa de viabilizar sua proposta, o autor de 

fine oito" ... suposições 'básicas constitutivas da fronteira 

enquanto modelo para análise teórica de fenômenos histórico 

-sociais" (110), das quais duas me interessam principalmente. 

Tratam-se das afirmações relativas ã fronteira enquanto 11~ 
•• 

mecanismo que_correlacionG de forma regular e complementar di 
ferentes partes de ~~a totalidade (que tanto pode ser intran~ 

cional quanto associar partes pertencentes a diferentes pai 

ses)" (OLIVEIRA P9, 1979:111. Grifo do autor), e as que se 

referem '' ... (ã) criação de uma classe de indivíduos dest! 

tuidos dos meios de subsist~ncia'', destacando-se: 19) a insti 

tuição da propriedade privada da terra, condicionando sua a 
quisição à compra; 29) a constituição de um espaço de medj_a 

ç;o ã cidadania plena, entregando a seus detentores a possibi 
lidade de compelir a m~o-de-obra ao trabalho, imobilizando-a; 

mecanismos estes os quais apontnm que as" ... caracteristicas 

da fronteira não sõ.o um fato n'tt~ural, ma s sim uma. cr1nç5o d~ 

instância_~olítica, podendo tnnto transformar um territõrio 
c cup ado cm te n·ar, 1 i v r o s e pn:,:, f vc í. s ele n p r o p r L t1ç5.o mcd i a n te 
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certas condições (o caso dos grupos tribais, p.ex.), quanto 

instaurar tipos diferentes de ctdadania correspondendo a di 

ferentes elencos de àireitos e obrigações". (OLIVEIRA F9, 

1979:112-13. Grifos do autor). 

Encontra-se ai uma critica ao economicismo marcante 

dos estudos sobre fro~teira 0ue, ao deslocarem do político o -- ., 

foco da anãlise, deixam escapar os atores, os aparelhos de 

Estado e as ideologias que operam o mecanismo, o que implic~ 

r í.a , f o r ç o s aruo n t.c , cm con s Lde r a r él pn r t í.c.i p a ç Iio rnilitur. Co!:! 
sidere-se, ainda, que o s t o mo c a n i s mo de incorpo1·ctção de ter 

ras ao mercado ê um dos principais dispositivos de governatr.e~ 

talização do espaço e de implantação de técnicas de vigilâ~ 

eia sobre a população, logo como instrumento da expansão da 

forma política Estado-Nação. 

Isto significa transpor, em termos teóricos, uma ads 
_ .t:nf"("J. _ 

criçao estrita~ o que seria o economico e o que seria o 

poli tico, resgatando um embricamento fundamental entre os dois 

níveis (POULANTZAS, 1985:13 e ss). 

Coloca-se no foco mesmo da análise as fronteiras 

políticas, já que estas são os limites de um Estado-Nação, , e 

que sua transcend5ncia implica em guerra entre nações e/ou em 

diplomacia. Da mesma maneira, demandaria perceber os milit~ 

res como fundamentais para análise do mecanismo de fronteira, 

produtores que são, de há muito, de um saber geopolítico e de 

uma ideologia de ocupação do território, na qual os índios fo 

ram sempre figurantes. 

A pesquisa hist6rica pode trazer ã tona um elenco 

considerável de questões, e adotá-la como "demarche" privil~ 

giada é uma estratégia possível para desmontar mitos e discu 

tir questões do presente. 

e. "P<1rtindo do s s a s p r cm i s s a s propusemos, ·em outro mo 

mo n to, tratar o Serviço ele. Pro teç::io aos Lnd í.o s e Localização 
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de Trabalhadores Nacionais (5) como ag~ncia estatal de fron 

teira, " .. , aparelho de Estado responsável pela implementação 

de uma política que vise il criar·c/ou controlar uma fronteira 

ligada a um sistema CQpitalista, notadamente dos fatores de 

produção em rn5os de diversos atores sociais em aç~o nas re 

giões do país que podem ser pensadas como participando dessa 

dinâmica" (LEI'I'I: & .LIMA, 1985). 

Acompanhar o surgimento da ag~ncia em 1910 (LI~:A, 

1985) foi bastante útil na percepção de um deslocamento fund~ 

mental entre o que a ideologia indigenista veicula ainda hoje, 

e o que os fundadores do Serviço propunham então. 

Tomando-se o texto paradigmático (LIMA, 1985:capít~ 

lo 2) de A política indigenista brasileira (RIBEIRO, 19~2) (6) 

pode-se ver como surgem duas categorias de militares ao longo 

da argu~1ntação, de resto uma defesa apologética da existê~ 

eia do~J, então ameaçado de extinção. A primeira delas s~ 

ria a dos "bons11 militares, identificados ao grupo encabeçado 
.. 

por Cândido Mariano da Sil~a Rondon, ''fundador" (na versão Q 

ficial) do SPILTN,. grupo que poria em prática os procedimen 

tos de atraçãQ e pacifi~ação e ter-se-ia constituído em torno 

da Comiss~o de Linhas Telegrãficas Estratégicas do Mato Gros 

so ao Amazonas, t~ntas vezes referida e celebrizada corno Co 

missão Rondon. 

A outra categoria seria a dos "maus" militares, ou 

os verdadeiros -- já que ao primeiro grupo a ideologia posit! 

vista, responsável pela idéia de proteção fraternal, imprimi 

ria conteúdos "humanistas" (sic), isto é, ~humanitaristas" -, 
que estariam pondo o SPI de 1962 à bancarrota, permitindo o 

massacre de populações indígenas, num total descompromisso cem 
as mesmas. Considerando-se que o texto procura mostrar o SPI 

do mito Rondon, e de seus herdeiros, como tendo sido capaz de 

evitar massacres, logo, de conter a depopulação violenta no 

contato inter~tnico, a acusaçâo tem um peso considerãvel. 
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De fato, o período final da história do SPI (exti~ 

to em 1967 quando criada a FUNAI), é dos mais obscuros, bem 

como marcado por denúncias de corrupção e conflitos. 

No entanto, o retrato da primeira cateogoria so e 

aceitável se nos colocarmos como "herdeiros" de Rondon, ou se 

nos abstivermos de pesquisa e reflexão (7). Um esfo"rço no 

sentido de ultra?assar ambas as limitações pode desvendar um 

quadro bastante distinto do reproduzido ainda hoje pelos que 

citam Darcy Ribeiro acriticamente, ou pelos que fogem de e~ 

frentar o fantasma do "Marechal Rondon", um dos mitos da na 

cionalidade brasileira. Com isto teremos a profundidade his 

tórica necessária à percepção de descontinuidades. 

D. As preocupações que vinculam índios e fronteiras po 

líticas podem ser facilmente remontadas ao período colonial, 

notadamente às medidas pombalinas, voltadas sobretudo para a 

Amazônia (sobre elas ver BEOZ?:O, 1983; FARAGE, 1986). Ou p~ 

de-se ver precursores de medidas atuais nas sugestões de José 

Bonifácio de aldear índios próximo a contingentes militares 

estacionados (SILVA, 1965), nas idéias de Couto de Magalhães 

de "civilizar" os índios através do aprendizado da língua PºE 
tuguesa através de intérpretes militares (.MAGALHÃES, 1975), 

ou no estabelecimento de "colônias agrícolas" no Império, on 

de missionários investidos de patentes militares e vinculados 

ao Ministério da Agricultura do Império aldeavam Índios. Este 

tipo de construção trans-histórica deixa de lado as relações 

sociais concretas, as práticas sobre as quais se elaboram dis 

cursos muitas vezes delas discrepantes. 

t, assim, durante o período republicano, em que se 

tem um Est~do-Nação estabelecido formalmente separado da Igr~ 

ja, em expansão que se poderá ver melhor delineada a relação 

entre militares (como agentes diretos e planificadores), ín. 
dios e fronteiras políticas. O "local" para tanto seria o 

Serviço de Proteção aos 1ndios e Localização de Trabalhadores 

Nacionais e as Comissões Telegráficas, dentre as quais se e 
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ternizou a jã referida Comiss~o Rondon. 

Foram, primordic1.lmGnte, ~nheiros-militares os o 

c up o n t o n <l,1:, un l d:Hk!, de .:,ç;=;o <lo SPJL'J'N, bem como das Corn.í s 

s6es Telegrãficas. No caso do SPILTN, a presença de milit~ 

r e s 3 f r cri t c d o rs ua s: un Ldu do s ele ü.ÇLÍO foi inclusive objeto de 

defesa por parte dos quadros dirigentes da u.gência, quando e 
Ministro da Guerrü., por requisiç~o de novembro/1911 pede o 
retorno de oficiaLs do Ex~rcito ao serviço regular. Em texto 

enviado como relat6rio do SPILTN ao Ministro du. Agricultura, 

José Bezerra Cavalcanti (1912), diretor de fatC2_ (embora e o e .. _ 
nas substituto de direito) da agGncia não s6 pontua como para 

o Serviço essa presença era importante, como tamb~m assinala 

Jo seu sentido para o Ex~rcito. 
' 

No primeiro caso apontava com? o Inspetor do Servt 

ço ~ responsável por uma Inspetoria Regiona~, unidade de a 

ção em escala média da agência {9) ~ deveria demonstrar sua 

coragem fisica ("elemento de guerra") e moral ("elemento de 

civilização") quando, ao s~r atacado por Indios hostis dev~ 

ria manter a posiç5o somente defensiva e dar-se conta da n2 

breza da "missão" a cumprir, de modo a convencer o "inimigo" 

de seu desejo sincero de estabelecer relaç6es de amizade. E~ 

te seria um componente fundarnentul da EacificuçÊÍ.~ (1 o), estr~ 

t~gia de conquista supostamente inventada por cindido Rondon, 

grande trunfo na sua indicação como .implementador do/··sPILTN: 

tratava-se de, ao atrair e p~cificar, con~uistar terras sem 

destruir os ocupantes indígenas, obtendo, assim, a mão-de-o 

bra necessiria (11) ã execução dos ideais de Couto de Maga 

lhães, de desbravamento e preparacão das terras não-coloniza , - 
das( para uma posterior ocupação definitiva por brancos) por 

populações '.' ac Lí.ruad a s " aos trópicos ( 1 2) • Realizar-se-ia o 

duplo movimento <lc ocupaç~o dos espaços grafados como desce 

nlrc c Ldo s n o.s mzip~.~; dtt époc.:-1, e (l t.r an s I'o rtuaç áo do '1 Índio" em 

"traLalha.dor 11<1.cional". 

No segundo caso, Bezerra assinalavu como o SPIL'rN 

------- . ·------------- 
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era "uma excelente e incomparável escola de aplicação para os 

nossos dignos militares, os que s í.n ce r amen t.e se dedicam ao e~ 

nhccimento perfeito e exato de no2sn p5tria, n fim de mel~or 

s e r v Le La e dcfcndê-.Lu.". Apo s ap e ne s 4J. (quarenta e um) a uo s 
ã Guerra do Par~guai, o Brasil njo tinh2 ouLrcs Motivos F3ra 

ugress2c 

ao territ6rio nacional, possibilidade que Bezerra fazia te~Gr 

ao recordar as campa~hn~ de 1893 2 9:, em que os maiores d~ 

sastres teriam u~vindo do ~2~co~hecimento absoluto do terr2nc 

a ser pisado. 

De fato as razóes paro a permanência dos milita~as 

eram tarnb~m de natureza organizacional. As discuss~es do 

Projeto n9 307/1911 da Câmara dos Deputados~ o orçamento da 

União para·l912 ~ pontuava como a saída dos militare~ ?oloc~ 

ria em patamares muito elevados os custos da ação do Estado, 

com sua máquina então em formação, frente aos grupos indíge 
- - ~Mó}\\"" "-\;,v-R. - 

nas L em mui to maior numero que a populaçaà'\l(I3RASIL, 1914: 4 67- 

-468). A proposta explícita no orçamento era de que se impl~ 

mentasse mais decididamente os subsídios à catequese cat6lica 
como forma de redução orçament~ria. Frente a uma elite polf 

tica pouco imbuída da necessidade de controle sobre o territé 

rio, pensando a ação do Estado sobretudo como a de 

ção, o grupo enfeixado em torno de Rondon procurava 

seu projeto. 

pacifica 

vencer 

Estas id~ias eram bastante anteriores, tendo sido 

gestadas dentro do Escola Militar da Praia Ver1nelha, ao longo 

do s~culo XIX, sob influxos variados como o do oositivismo he . - 
tcrodoxo e d a constituiçZío d a i.déla do Exérci.to cumo força 

salvadora da Naç~o, uma das resultantes da Guerra do Paraguai. 

Nesse sentido, ~ -~ r-e t.r aç a r o itiner_~ 

rio dessa instituiç5o, da qual sairiam os principais rcsponsf 
veis pela criaçz:ío e .i.mplemcnto.çz:ío das c01nissõcs telegráficas 

ouc deveriam ligar diversos nontos do pais, torna-se fundarne~ . . - 
t«l, jã que ela detinha inclusive um papel expressivo no cam 
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po intelectual daquele momento. (ALMEIDA, 1977: 123-4). Em m.!_ 

nha dissertação de mestrado (LIMA, 1985:414-423) procurei en 

frentar a tarefa baseando-me,sobretudo, nos trabalhos de Gal 

vão (1984) e Carvalho (1977), no sentido de mostrar corno o 

engenheiro-militar seria aquele que, por sua prÕpria formaçã~ 

estaria encarregado de "construir" a nação: além de contar em 

sua bagagem, com os mesmos conhecimentos do engenheiro civil 

(eminentemente técnicos, portanto) era-lhe, a~nda, facultado 

o exercício da violência legitima a essa construção. O poder 

do Exército tenderia a crescer e a se ampliar ao longo da Pri 

meira República. 

Claro estã que essa era uma das facções do Exército 

que, na medida de seu crescimento, sofreria_ alterações sub~ 

tantivas ao longo do período e que um trabalho mais acurado 

deveria pensá-la em relacão às outras existentes. 

Sairia daí o corpo principal da Comissão de Linhas 

Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas. t im 

portante destacar que o termo estratégicas, que confere seu 

sentido propriamente militar e a recoloca dentro das questões 

mais gerais de defesa do território e povoamento, de guarda 

das fronteiras, acha-se freqüentemente omitido na literatura 

encomiástica que trata do assunto. 

Nem·o esfoço era novo, nem era este o primeiro em 

preendimento do gênero em que o 11herói11 participava. Já em 

1889 Rondon fora nomeado para a Comissão Construtora da Linha 

Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia, que deveria levar à frente 
um plano do governo imperial. Tal comissão era chefiada pelo 

Major Antonio Ernesto Gomes Carneiro e seus trabalhos dur~ 
riam de 1890 a 1891. Outras viriam para as diversas .. regi6es 

do pais, tendo estado Rondon vinculado de diferentes maneiras 

à expansão dos telégrafos em Mato Grosso (VIVEIROS, 1957; RI 

BEIRO, 1959; LIMA, 1988 (a) ) . 

NÜo cabe aqui historiar a criaçâo das comiss6es te 
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legráficas ou recompor sua trajetória histórica sobretudo no 

que se refere às relações com grupos indígenas no interior do 

pais, o que em si seria um outro trabalho de razoáveis propoE 
- çoes. 

A intenção é, apenas, restituir o caráter de empr~ 

endimento militar e estratégico da Comissão de Linhàs Telegrá 

ficas e Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, aspecto este 

que foi obscurecido diante da forma como foi representada p~ 

los autores que sobre ela escreveram, todos eles formados êen 

tro da ideologia positivista, e que trataram de representá-la 

quase que tão somente como empreendimento civilizatório, de 

cunho científico, cujo melhor exemplo não poderia ser senão o 

título de um desses textos, qual seja, o de Missão Rondon. Pa 

ra esse caráter, em muito contribuiria a relação da comissão 

com o Museu Nacional (LIMA, 1987(c) ) , uma de suas principais 

fontes de legitimidade propriamente científica. 

~ certo que seus quadros dirigentes eram constituí 

dos por elementos formados sob a ideologia positivista (sobr~ 

tudo por alguns dos aspectos veiculados pelo Apostolado Pos~ 

tivista do Brasil), que se destacava por uma dada proposta de 

estabelecimento de uma ordem social autoritária no Brasil (LI 

MA, 1985:374-393). Dentro desse projeto as comunicações de 

têm, evidentemente, um papel significativo. 

Não foi, pois, uma coincidência a criação a 19 de a 

bril de 1890, do Ministério da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos, para o qual foi nomeado como seu primeiro tit~ 

lar, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que assumiu a 

pasta a 22 de junho de 1890 (LINS, 1967:386): o que está por 

trás é a pr.oposta pedagógica - la to sensu 

deveria se realizar ao nível nacional. 

positivista que 

A Repartição Geral dos Telégrafos iria, mais tarde, 

para o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. 
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A proposta de criaç;o da Comissão de Linhas Telegr! 

ficas e Estratégicas do Hato· Grosso ao Amazonas (C.L.T.E.M.T. 

A.) teria surgido, segundo Rondon {RONDON, s/d:6 e ss) de um 

projeto de Francisco Bhering (PARDAL, 1985:119) 

ao Clube de Engenharia a 13 de dezembro de 1904, 

apresentado 

intitulado 
110 vale do Amazonas e suas comunicações telegráficas" na ~~ 

vista do Club de Engenharia (n9 13, 1905). A 31 de maio de 

1906, teria s u r q í.do uma carta não assinada no Jornal do __ Com_ 
mercio sobre o assunto. Em 9 de dezembro de 1906, Bhering 

Cunha voltaria - com o concurso de opiniões de Euclides da 

-- a defender suas idéias, em matéria do Jornal_do Commercio. 

A 6 de janeiro de 1907, o Eng. Leopoldo I. Weiss consideraria 

tal tarefa inexeqüivel (Jornal do Commercio). 

O fato é que seria no ano de 1907 que a r e f e.r Lda Cem 

missã~ seria instituída pelo decreto n9 6370, de 14 de feve 

reiro. 

O trecho seguinte, extraído da introdução do relat6 

rio do supracitado minist€rio, desse mesmo ano, 

dados necessârios a caracterizar os pressupostos 

em tal empresa: 

fornece os 

implícitos 

11No intuito de unir todos os Estados da Repú 
b Lí c a pelo Telegrafo Nacional, e, ao m e s rn o tempo, d-;; 
tar o território do Acre de meios mais fáceis de co 
municação com o resto do país e com os estrangeiros, 
autorizou V.Ex. a cp_nstrução, mediante o concurso 
de tropas federais,~ma linha telegrifica que par 
tindo de Cuiab~ se dirija a Santo Antonio do Madei 
ra, ponto inicial da E.F. Madeira ao Mamar~ e da! 
se bifurque por um ramo, em demanda das sedes das 
prefeituras do Alto Purus e Alto Jurui, e, por ou 
tro, Manaus. A Corniss~o incumbida de construi-la: 
dever~ estudar ram3is para pontos convenientes da 
Fronteira e, b~m assim, proceder ao reconhecimento 
geo]-da Z O 11 a , S O b O p O rt t O d C V Í S t G - e S t T a g C g Í C O , 

g c o g r a f Lc o e cconomico, promovl~ndo, ao 1.ongo da li 
n h a. , rt f o ~1~5; a o d e e o 1 o n ~ a. s d e 1 n d i o s e o n v í z i n h ~ 
tlas_~st~l~, Todos. esse~ ~1·abnl.hos ~cvcm estar t~_c 
m í n a d o s c m p o u c o mais de t r e s anos, jn tendo sido 
providcncinJo n respeito do pcssonl c·material, ne 
e e s s ií ,- i o s ?i C" x ~ e u ç ão d o s e r v i ç o . " ( B R /1. S l L , M l V O P-:- 
1907: X X l V) 
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Ou, como ficaria mais claro nas ~alavras do próprio 

Rondon, escritas a posteriori: 

"Desbravar esses sertões, torná-los produtivos, 
submetê-los à nossa atividade, aproximá-los de nós, 
ligar os extremos por eles interceptados,aproveitar 
a sua feracidade e as suas riquezas, estender ate 
os mais recônditos confins dessa terra enorme a a 
ção civilizadora do homem ... eis a elevada meta d~ 
uma política sadia e diligente, eis _a obra de um es 
tadista que tenha a compreensão nítida das necessT 
dades primordiais do desenvolvimento material desta 
Pátria, bem merecedora de ser muito amada e carinho 
sarnente servida." (RONDON, s/d:5) 

Reconhecimento estratégico, geográfico, econômico 

e estabelecimento de colônias de índios deveriam ser os pon 

tos básicos para um esforço de desbravamento e vinculação in . - 
terna do território de forma a torná-lo produtivo. Tal pod~ 

ria ser pensado dentro dos quadros mais vastos de busca de ex 

pansão do Estado-Nação (REIS, 1979) naquele momento, que 

se representava, nos termos da ideologia positivista da época, 

como a "mi"ssão" que o "cidadão armado", isto é, o soldado de 

veria levar a cabo: "civilizar os sertões" era demarcar e so 

lidificar as fronteiras - a um tempo simbólicas e empíricas 

- da naçao (LEITE & LI.MA, 1985). 

Assim, as Instruções pelas quais se deverá guiar o 

chefe da Comissão Construtora da Linha Telegráfica de Mato 

Grosso ao Amazonas determinavam que: 

,, ( ... ) 
II - A comissão determinará as coordenadas geogrãfi 
cas de todas as estações que inaugurar e dos pontos 
que julgar conveniente ao longo da linha telegrãfi 
ca ... 

Farã igualmente a medição e demarcação das fa 
zendas nacionais de Caissara e Casal-Vasco, no Esta 
do do Mato Grosso, pertencentes ao Ministério da 
Guerra. 
III - Para execução desses diferentes trabalhos te 
rã a comissão, além do chefe, cinco ajudantes, qua 
tro auxiliares, os engenheiros praticantes que f~ 
rem designados pelo Ministério da Guerra, um pag~ 
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dor, um encarregado do depÕsito de víveres e mate 
rial, dois médicos, dois farmacêuticos, os emprega 
dos da Repartição dos Telégrafos indispensáveis ao 
serviço da construção e conservação, os trabalhado 
res paisanos necessários ã construção de casas e pon 
tes, ao serviço de transporte de material e custei; 
das boiadas de carro e de corte, e um contingente 
de 350 praças, com a respectiva oficialidade. 
IV - ( ... ) No fim de todo serviço será organizado 
um relatÕrio gerar em que venham mencionados, não 
sã o serviço executado, como tamb~m informações ge 
rais no sentido de esclarecer os Ministérios respe~ 
tivos sobre o valor do terreno explorado, sua topo 
grafia e estatística, especialmente relativa às ni 
çÕes de Índios da zona que a linha atravessar. - 

( ... ) 
XI - O chefe da comissão poderã entender-se direta 
mente com o presidente do Estado de Mato Grosso so 
bre o estabelecimento de colônias em torno de cada 
estação, devendo a comissão medir e demarcar lotes 
para os colonos, de acordo com o mesmo presidente ... 

( ... ) 
VI - A comissão fará o estudo: 

Da região sob o ponto-de-vista de sua defesa, 
do traçado de vias de comunicação para a fronteira, 
da navegabilidade dos rios e da natureza do terreno, 
quanto ã sua utilização para a lavoura ou indústria 
pastoril. 

Dos produtos extrativos da região que quer per 
correr, principalmente os minerais ( •.. )" (BRASIL-; 
MIVOP, 1908:413-414) 

O engenheiro-militar, soldado-cidadão, era por a~ 

sim dizer, o agente indicado por excelência para o trabalho 

de "salvação11 da nacionalidade, "missão civilizadora" que CO!! 
sistia em descobrir e demarcar o território geográfico, subme 

ter e "civilizar" os que estivessem ã margem da Nação, tal 

significando torná-los produtivos e engajados nesse mesmo es 

forço. 

Impunha-se uma representação da Nação corno indivi 

duo coletivo, a quem toda diferença deveria se achar submet~ 

da. Estendiam-se, por outro lado, os serviços do Estado, úni 

coator que seria capaz de guiar a nação nesta visão. A idéia 

da tutela é, sob este aspecto, mais geral. 

Tais propostas nunca foram abandonadas pelos gest~ 



20 

res iniciais do SPILTN, e pelo próprio Cândido M. da Silva Ron 

don. Para prová-lo bastaria urna leitura transversa dos rela 

tórios dos funcionários da Agência na Amazônia. 

ção institucional definida como mais 9róxima das 

A uma situa 

instâncias 

responsáveis por assuntos estratégicos corresponderia uma 

maior explicitação dessas intenções. 

Com a passagem do SPI à esfera da Inspetoria de Fro~ 

teiras do Ministério da Guerra~- esta sob a responsabilid2de 

de Cândido M. da Silva Rondon desde 1927 ~ estas idéias g~ 

nhariam forma de regimento. 

Assim, em 1936, o Decreto n9 736, de 6 de abril, a 

provaria, em caráter provisório, um novo Regulamento do Servi 

ço de Proteção aos índios. Este regulamento marcava-se pela 

preocupação com a 11nacionalização dos selvícolas" com o fim 

de incorporá-los à sociedade brasileira (Art. 19, b): aparece 

aqui, de forma coerente com a posição em que a agência se 

encontra, essa virtualidade do discurso indigenista, a saber, 

a visão do Índio enquanto "guarda das fronteirasº: 

"O Sr. General Cândido Rondou, mestre de todos 
os que cuidam dos Índios desinteressadamente, em um 
relatório sobre a organização das Fronteiras, díri 
gido ao Ministro da Guerra, assim se expressa: 

'Sou contrãrio ã educação ministrada pe 
las Missões teológicas, católicas ou protestan 
tes, como prejudicial ã formação viril do ca 
rater selvagem. 

( ... ) 
O regime que preconizamos, de evolução men 

tal natural, sem nenhuma pressao sistemâtica 
sobre sua alma dará ao 1ndio a capacidade de 
melhor aproveitar os dotes naturais da raça no 
que diz respeito âs suas qualidades primordiais 
de carater. 

Em conseqüência, melhores elementos para 
bem servir a Patria no que ela mais precisa: 
guarda de suas fronteiras e respectiva defesa, 
ali o encontraria o Exercito." (VASCONCELOS, 
1939: fotogramas 020 a 026. Grifos ACSL). 
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A ênfase da açao indigenista prevista para o SPI 

residia na educação enquanto via-de-acesso à incorporação, l 
déias que surgem discriminadas no Capitulo II, intitulado 11Na 

cionalização e Incorporação dos Indios": 

"A'r t , 79. As medidas e ensinamentos a que se refe 
re a letra b do artigo 19, têm por fim a incorpora 
ção dos Índios ã sociedade brasileira, economicamen 
te produtivos, independentes e educados para o curo 
primento de todos os deveres cívicos; podem ser as 
sim classificadas: 
a) medidas e ensinos de natureza higiênica; 
b) escolas primárias e profissionais; 
e) exercícios físicos em geral e especialmente os 

militares; 
d) educação moral e cívica; 
e) ensinos de aplicação agrícola ou pecuária." 
(OLIVEIRA, 1947:152). 

De acordo com o discurso da nacionalização seria 

principalmente enfatizada a situação dos índios em áreas de 

"fronteiras", e secundariamente, a dos situados nos "sertões". 

Assim, no Capitulo I ("Da Proteção aos Índios"), Art. 29, 

parágrafo 29, ~' estabelece que o SPI, dentro das atividades 

de proteção e assistência, deve" ... diligenciar para que os 

índios das fronteiras não cedam à atração das nações limítro 

fes e para que se desenvolvam neles, vivamente, os sentime~ 

tos da nacionalidade brasileira." (OLIVEIRA, 1947:155). Nas 

"disposições gerais" (Capítulo VI, Art. 41 a 47), o Art. 44 

estabelece claramente o monopólio relativo (ou ao menos a 

supervisão) do governo sobre a atuação indigenista em 

de _"fronteira": 

áreas 

"Ar t , 44. Nas zonas de fronteira e nos sertoes des 
policiados do Brasil, sô brasileiros natos poderão 
exercer função de natureza educativa e de caráter 
nacional junto aos Índios. 
§ 19. As pessoas e associações estrangeiras que aí 
jã se encontrem estabelecidas, com a missao de cate 
quizar ou educar os indios, poderão permanecer nÕ 
mesmo local o tempo necessário ajuizo do Governo, 
observadas as garantias asseguradas aos indios pela 

··constituição e. leis vigentes. 
§ 29, Nenhuma associação, ou pessoa estrangeira,po 
deri estabelece~-se nas fronteiras ou sert~es despa 
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licia~os do Brasil, ou neles internar-se, para agir 
sobre indios, sem pr~vio assentimento do Governo FQ 
deral, ouvidos o Conselho de Segurança e o Serv~ 
de ProLeçuo aos Índios. 
§ 3<:. As autoridades militares atenderão âs requi 
siç~es de forças devidamente justificadas,feitas p~ 
los servcntu5rios do s~rviçu de Proteç;u aos fu~ioi, 
p a r a a d e f e s a ti a v i d a d o s Í n d i 0 s P e! ;_1 p a t r i m Ô n :i l' n 3 --:-,,--------------------------------·1---- 
~-Í,111:11 t' i u d l f'.~',..1~1_-.<~.!_:--l~ll d,i 1·,· l v1· Í d o Sl' r v i_~· 1 (S2_ 
L l V E l l{ A , l 9 4 7 : l 6 8 . G r i f o s m e u s ) • 

Note-se a associação entre educação e na cio na :::.. 5. z .::. 

çao. Ao longo de todo o regulamento propõe-se uma verdudeira 

"pedagogia da nacionalidade" e do "civismo" (p.ex., Art. 17, 

~' 5, dentre outros). 

O discurso da nacionalização continua, porem, assen 

te sobre~ id~ia de estãgios distintos, j~ que o Dec~eto n9 

5484, de 27/06/1928, respons~l pelo estabelecimento de uma 

categorização relativa ao<y~---itato1 cern~ da "proteção" (LIMA, 

1987(a) ) , era ainda vigente, e pela própria retórica dor~ 

gulamento a qual, se dava menos ênfase a uma-categorização dos 
11aborigenes", não deixava de pensá-los como inferiores e dife 

renciados evolutivamente em função do contato. Por exemplo, 

falando acerca dos dois tipos de postos indígenas (13) co~ os 

quais deveria contar o SPI, prevê para os Postos de Atracão, 

Vigilância e Pacificiação: 

" l . A p r o v e i t a r e s s a s e i r cu n s t â n e í a s r11 o s' t i 1 i d a d e s 
p a r t i d as d o s p r ô p r i o s g r u p o s i n d í g e n as - - AC S 11 p a r e. 
demonstrar a grandeza, a eficiência e a g e n e r o s í d a 
de de nossa civilização, usando dos amplos meios 
com que a ciência e a indiistria modernas superior 
mente nos aparelham' não--12-ª..r a d es t ru Í...L_P ovos imb e 
Le...~. desarmados e na infância social, illaS sim par& 
despertar-lhes o desejo de compartilhar conosco do 
progresso a que atingimos." (OLIVEIRA, 1947: 158. 
Grifos meus). 

Este tipo de posto deveria lidar com "tribos arre 

dias ou hostis", r e s pon s ab í.Lã z arido-cs e a í nd a por "... fiscal_! 
zar a entrada para o sertão de pessoas estranhás ao Serviço, 
e velar pela fronteira p r ôx í.ma ... " (OLIVEIIU\., 1947:159), no 
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caso de se localizar em região de limites internacionais 

ximos, ou vazio demográfico. 

- pro 

O segundo tipo, isto é, os Postos de Assist~ncia, 

Nacionalização e Educação, destinar-se-iam, de acordo com o 

regulamento, a" ... uma ou mais tribos, em relações pacíficas, 

já sedentárias e capazes de se adaptarem~ criação e~ lavou 

ra e a outras ocupações normais. 11 (OLIVEIRA, .1947: 159). Po 

deríamos ler a frase como designativa de grupos que ao deixa 

rem de "esboçar r e aç ão" (leia-se sob a forma de violência f I 
sica) ao branco, isto é, ao serem pacificados, deixaram ta~ 

bém de ser arredios, fixando-se e incorporando elementos de 

um patamar social distinto. 

O regulamento prevê, também a forma de atuação do 

posto, em que deveriam ser fundados estabelecimentos de ensi 

no primário noturno e diurno para adultos e crianças, deens~ 

no agrícola, acompanhados de "campos de experiência e demons 

tração11, silos e paióis para beneficiamento e armazenamento 

(Art. 23 r'n: OLIVEIRA, 1947:160-61), propostas que seguem fi 

elmente os modelos formulados pela Sociedade Nacional de Agri 

cultura para a ação de um Ministério da Agricultura frente aos 

trabalhadores nacionais e agricultores, em 1901, e 

tado pelo MAIC, a partir de 1910 (14), e presentes nos 

imolemen 
L - 

regul~ 

mentes anteriores nas partes referentes aos trabalhadores n~ 
cionais: A inovaçio fica por conta do aspecto militar, conso 

ante a tônica do regulamento presente, que determina: 

" •.. educação física e instrução militar, organizan 
do-se para esta instrução nas terras de fronteiras 
e nas de Sertão linhas de tiro, sempre que a popula 
ção indígena for suficientemente densa e que seu ei 
tado social o permita." (OLIVEIRA, 1947: 161. Gri 
fos meus). 

O posto de Assistência, Nacionalização e Educa~2 

deveria proceder pedagogicamente, no sentido amplo do termo, 

ao se estabelecer sobre as bases de um ordenamento espacial 
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distinto do ind~gena, que comportasse um serviço de saúde, e 

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 11culto à bandeira",das 
noções de civismo e de história do Brasil a serem ministradas. 

Se estas sao as duas principais unidades executoras 

do SPI, o regulamento prevê, ainda, de acordo com o Decreto 

n9 24.700, de 12/07/1934 (15), a criação de núcleos militares 

com o objetivo de cumprir melhor a tarefa de ''nacionalização 

das fronteiras ou ao desenvolvimento e policiamento dos ser 

tões habitados por Índios" (OLIVEIRA, 1947:153), os quais de 

veriam ser destinados a 11reservistas, trabalhadores nacionais 

e mesmo a índios" (idem) com a condição de não alienarem os 

lotes que lhes forem consignados. 

De fato existia ainda a categoria, não mencionada no 

Regulamento, de postos indígenas de fronteira (VASCONCELOS, 

1939: fotograma 20-26), responsável pela atração para territQ 

rio nacional fixação dos povos indígenas situados na região 

das fronteiras políticas do Brasil. 

Não é gratuito, pois, que este mesmo regulamento 

previsse explicitamente que ºa proteção, assistência, defesa 

ou amparo" deveria ser dada na terra habitada pelos índios, 

"salvo ... enchentes, secas, epidemias ou outras calamidades e 

motivos justificáveis ... 11 (Art. 29. In: OLIVEIRA, 1947:149) 

pois interessava que os grupos indígenas se mantivessem nas 

regiões onde se encontravam de forma a povoar os sertões e 

guarnecer as fronteiras, prevendo o artigo 69 que o SPI deve 

ria atuar no sentido de impedir e corrigir "o pendor para o 

nomadismo urbano". Por outro lado, valeria à pena perguntar 

em que medida 24 anos de ação indigenista servira para acum~ 

lação de um certo saber prático sobre os grupos indígenas que 

desmentia o simplismo dos pressupostos positivistas. 

Expressa-se nao só a idéia de terras próprias às____§2 

--- :'! 
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ciedades indígenas, mas também a visão de um território indJ 

gena oretérito e de um cálculo econômico distinto. Creio que 

a primeira idéia poderia ser remetida ao centro mesmo do Reg~ 

lamento, isto. é,. f! de1~nacionalizaçãÓ: é bom lembrar que para o 
b,t ott!tW.,r,,,~,,., - ~ ~ ~ li • li d discurso\(~\!.!'~=~ (e nao so a ele) o Lnd í,o e a origem a 

nacionalidade brasileira. Reconhecer-lhes terras pr6prias e 

reconhecer~ pr6pria nação o direito ao territ6rio que ocupa; 

nacionalizar os indios ã assegurar o controle sobre os rin 

cões mais isolados desse território. Da mesma forma esta ex 

plicação se aplicaria ã idêia de um territ6rio anterior ã oc~ 
pação presente: é preciso lembrar que não faziam 20 anos dos 

últimos litígios em torno das fronteiras internacionais; ~ue 

as guerras em gue o Brasil se envolveu no século passado fa 

zem parte presente do imaginário militar ainda hoje, deterrni 

nando uma preocupação também presente com a "guarda das 

teiras". 

fron 

A instauração da ditadura getulista traz uma série 

de alterações à máquina burocrático-administrativa do Estado 

brasileiro (16), dentre as quais algumas se referem ao 

indigenista. 

~ - orgao 

Assim, o Decreto-Lei n9 1736, de 3/11/1939, subordi 

na o SPI ao Minist~rio da Agricultura, acentuan~o 

11 
••• que o problema da proteção aos Índios,,.se acha 

intimamente ligado a questao de colonizaçao, pois, 
se trata, no ponto de vista material, de orientar 
e interessar os indígenas [sí;J no cultivo do solo, 
para que se tornem Úteis ao país e possam colaborar 
com as populaç~es civilizadas que se dedicam is ati 
vidades agrÍcolas.rr (OLIVEIRA, 1947:171. Grifos 
meus) . 

Deixa-se, pois, o modelo do "guarda-fronteiras" p.9. 

ra o do "colono''. De fato, ~ preciso lembrar que toda a ªnfa 

se da ret6rica estado-novista tcsidia na forrnuluç~o da chDm~ 
da "Marcha: para Oeste" ( 1_.,), nu colonização dos· sertões, idéia 
que em si abarcava a prõpria vis5o, de controle sobre o esp.9. 
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ço territorial brasileiro, notadamente de seus limites inteE 

nacionais, representações produzidas durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando o controle geopolítico do território ganhava 

relevo especial. 

Em 22 de novembro de 1939, o Decreto-Lei n9 1794 

cria o Conselho Nacional de Proteção aos índios, do qual fa 

riam parte representantes do Museu Nacional, do Serviço Flo 

restal e do Diretor do SPI, obrigatoriamente, além de mais 

quatro membros designados pelo Presidente da República com 

fins de estudar "as quest6es que se relacionam com a assist~n 

eia e proteção aos silvícolas, seus costumes e línguas." (D~ 

ereto-Lei n9 1.794, de 22/11/1939, In: OLIVEIRA, 1947:172) (lB). 

Havia, sem dúvida, uma ênfase na açao protecionista 

que ·ganhava largo espaço na imprensa naquele período, junta 

mente com as notícias referentes à penetração territorial ru 

mo ao Nordeste de Mato Grosso, sobretudo a partir de 1943 com 

a Expedição Roncador-Xingu, a qual mais tarde se vincularia à 
Fundação Brasil Central, criada no mesmo ano para realizar pri 

mordialmente a colonização de vastas porções do interior do 

Centro-Oeste, sua esfera de atuação abrangendo não só Mato 

Grosso, mas Goiás, Pará, Maranhão e até certas regiões de Mi 

nas Gerais. A FBC e o SPI atuariam conjuntamente em muitas 

situações, e muitos quadros da primeira passariam ao segundo 

como é o caso dos próprios Villas-Boas e de Aires Câmara Cunha, 

que mais tarde viria a ser marido da índia Diacuí (19). 

A vinculação entre militares e prospecção mineral, 

como parte dos expedientes de controle e vigilância do terri 

tório, surgiria de forma cristalina no contexto da "Marcha p~ 
ra Oeste", no qual o espaço era explicitamente pensado como 

"objeto de conquista e exploração". Castro Faria (1988:B)nos 

mostra como Cândido Rondon, em conferência intitulada Rumo ao 
Oeste, proferida no DIP, em 3 de setembro de 1940, fazia a 

vinculação bastante pragmática entre a prospecção de ouro pe 

la extinta C.L.T.E.M.A. e as atividades combinadas dos Minis 
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térios da Fazenda, Agricultura e Guerra, no envio de uma CQ 

missão de engenheiros de minas, concomitante ao da 4~ Comp~ 

nhia do 49 Batalhão Rodoviário, de forma a explorar as jazf 

das localizadas nas cabeceiras do Rio Pimenta Bueno, e viabi 

lizar o escoamento da produção para Cuiabá. 

Por outro lado, a criação da FBC era pensada como 

forma de restituir ao SPI a dimensão de Localização de Traba 

lhadores Nacionais, perdida desde 1918 (FREIRE, 1987). As a~ 

ticulações entre FBC, SPI e os aparelhos militares vêm sendo 

objeto de pesquisa de Maria Lucia Menezes (1987; 1988(a) e 

(b) ) , mais especificamente em torno da criação do Parque ln 

dígena do Xingu. 

D. Não se tem a intenção de realizar, neste momento,um 

trabalho giobal em torno do trin5mio, para o que ficaria fal 

tando uma quantidade considerável de pesquisa empírica. O que 

foi apresentado até agora tem corno função mostrar: 1) a pro 

fundidade histórica da vinculação dos termos; 2) que esta vin 

culação partia da idéia básica de vir a incorporar o índio co 

mo 11trabalhador nacional11 e/ou "guarda das fronteiras", mao 

-de-obra útil ao projeto de construção da nacionalidade brasi 

leira; 3) que esta incorporação era pensada como tarefa ~ 

tar, pois estes seriam os únicos atores dotados da disciplina 

rização necessária para impor ordem aos sertões; 4) que en 

quanto técnica e estratégia esta incorporação supunha a figu 

ra de controle espacial chamada posto indigena, sob suas va 

riadas categorias. 

O posto indígena (PI) deveria funcionar como um imã 

que dispõe em linhas de força, entre seus pólos, a limalha a 

té então informe: através da oferta de recursos e da proteção 

contra outros brancos, deveria deslocar a população indígena 

·dos territórios que ocupava, aglutiná-la em torno de si, impor 

-lhe uma outra dinâmica, formando os fatores de produção 

terra e trabalho~ necessários ao projeto de ocupação do i~ 

terior do país. O PI agia por ~once~tração e se contribuía p~ 
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ra desmantelar a organização de poder nativa, suas formas de 

articulação com o branco (2º), i~punha novas formas e prod~ 

zia um novo ~er indi0cn~, o !ndio enqucnto tutelado ( LI:-:A, 

1988), muitas vezes fortalecendo as instituiç6es nativas pela 

sua simples presença. 

A figura do ~ t:; üH.:i.Íqe:1a de fron t~ ir:~ tornava r:~~ 
nifesta, por outro lado, o fato de que o PI incegrava (e i:1t~ 

gra) um sistenia naciona: de ~~gi~ânci~ e escanção espacial.S~ 

punha uma c on f í c nç a f ur.c a.ne n t a L 1,0 p r o co s s c pC=d2qógico de "nc:-. 
c Lon a Lí.z aç ào " c1.:-Js índic;r-, ·.::c-::-:c:r:; come> :c:uport:Cc, a .i d e o Loo La d e 

Y,Ut! c s t.c s o r uin os "vc1:c.i~,'2ciros s c n h o r o s e.la t.c r r u ? , a f e í, t.c s 

ao Brasil como que por intuição (RONDON, 1949), bem como a! 

déia de que as fronte.iru.s políticas - quiçá em função do fa 

to de que a ocupação dos espaços próximos a elas era bastante 

descontínua, senão inexistente - eram de certo modo duras: 

atrair os índios e alocá-los bastaria para guarnecer o 11Bra 

sil11 e reservar seus recursos a esse constructo que~ a Naç~o. 

E. Em que pese a eiist~ncia de similitudes no plano do 

discurso - e da propaganda intencionalmente veiculada na~ 

dia~ a discrepância entre a prática protecionista rondonia 

na e o novo indigenismo militar, estampado no Projeto Calha 

Norte, ã intensa. 

O primeiro afastamento reside no plano organizacio 

nal: ao contrário do que se expôs acima 11 
••• o PCN não possui 

a estrutura rígida e sistemática de um programa ou de um pl~ 

no, nem institui um grupo ou unidade que atue de modo perm~ 

nente na sua claboraç~o ou execuç~o. Trata-se da formulaçio 
'de um conjunto coerente de orientaç~es e metas com as quais 

devem vir a compatibilizar-se todas as inici<ltivas governa~eQ 

ta.is voltadas para aquela região." 

figurando-se em objeto de sigilo. 

(OLlVEIRA F9, 1988:7) ,cog 

··Enquanto a pr5~ica protecionista faziá-se sempre E 
companhar de um discurso de justific&ç~o, da ylorificaç~o de 
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seus efeitos (via de regra ?Otejados aos da catequese c~tól~ 

ca), da produção de um saber eminentemente prático sobre 110 

que fazer" com os Índios, o PCN é mudo quanto; temática indI 

gena. Apesar de colocada como central nos textos de apreseg 

tação do projeto, ela não é posta em discussão de modo siste 

mático dentro dos mesmos. 

Em texto recente sobre o PCN Oliveria F9 (1988:18 

e ss) procura mostrar que uma suposta homologia, aparente nos 

textos de formulação do Projeto, entre FUNAI ~ como especi~ 

lizada e tecnicamente competente para tratar de índios~ e 

Forças Armadas~ especialistas na defesa nacional~, resul 

ta não apenas enganosa, como também numa completa 11inversão11, 

pois" ... o que o PCN parece pretender é assegurar a presença 

nacional, esquecendo-se de garantir a terra ocupada pelos 

dias, é aumentar o controle sobre os nativos, não elevar 

padr6es de assistincia.11 (p. 1). 

.. 
1n 

os 

Consoante a genealogia que o autor (1988:36 e ss) 

retraça para o PCN ~ a que o articula aos Grupos Executivos, 

como o GETAT e o GEBAM, ligados diretamente ao Conselho de 

Segurança Nacional~ o projeto se basearia 11 
••• num modelo 

de atuação governamental elaborado nos Últimos anos de gover 

no militar, como uma forma do Poder Central combater a viol~n 

eia no campo, articulando-se diretamente com os poderes regi~ 

nais, obtendo suporte político para o chamado •processo de a 

bertura', e a estruturação localizada de agremiações partidá 

rias que garantem apoio eleitoral ao governo. No intuito de 

debelar focos de tensão social, também dialogam diretamente 

com movimentos reivindicatórios fornecendo soluções tópicas 

que lhes possibilitem dividir e manipular lideranças." (OL~ 

VEIRA F9, t988:38-39) 

Ao contrário do que as palavras, e os ternas que e~ 

tas veiculam (segurança das fronteiras, viabilização do extra 

tivismo mineral, integração do Índio à vida nacional, apazi 

guamento de conflitos) podem.fazer pensar, as coisas são bas 
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tante distintas: 

O melhor exemplo estaria em como nesse novo indige 

nismo o poder se exercerá sobre índios e territórios. Refiro 

-me à figura du. "colônia indígena", cujas implicações parecem 

se coad~nar perfeitamente com o modelo originãrio do PCN, ex 

pandido hoje para toda a ação indigenista no pais. 

Sem propor a "emancipação", a aferição de "crité 

rios de indianidade" (logo, a necessária perda cultural para 

o abandono de sua condição de índio), a nova política indige 

nista se concentra na "absorção de novos padrões" culturais, 

corno definidores do "grau de aculturação11 (OLIVEIRA F9, 1988: 

30-31). Este Índice apontaria - na esmagadora maioria da po 
pulação nâtiva do país - para a aplicação da "colônia ind.íge 

na", de resto nada semelhante ãs chamadas "colônias agrico 

las 11, referidas acima, primeira aproximação interpretativa rea 

lizada por alguns "amigos dos índios". 

De forma oposta ã do PI (ou da "ãrea indígena) a 
"colônia indígena" opera não uma concentração, mas a dispeJ;_ 

são de um grupo étnico já qu~esmo tempo que libera a terr~ 

para a exploração econômica, reduz a unidade de demarcação ao 

nível da aldeia,. e mantém a ficção de um território mais arn 
plo, com a instituição das florestas nacionais em torno das 

quais estariam dispostas as áreas de posse e exploráção unica 
mente indígenas. Cumpre, portanto, o papel de pôr fim a con 

flitos de terra, na medida em que~ implantada sempre 

intensas pressões e negociações com lideranças exaustas 

~ 
apos 

de 
reivindicarem a dcmarc.:i.ção de seu território - destrói pote!! 
cialmente a base ~tnica de reivindicaç6es sobre as quais, via 

de regra, .se apõia a movimentação indigena. 

Nâo hfi nenhum convite â participação dos indios na 

nacionalidade ou crença no v~lor da sua m~o-de-obra. Muito pe 

lo contrário: enquanto engenho de alocação espacial, estrag~ 

gia de poder, a "colônia indigena11, operando uma quadricul~ 
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çao mais perfeita do espaço e da população (logo, uma vigilân 

eia e um controle muito mais estreitos} espelha uma visão fun 

damentalmente desconfiada quanto à presença indígena, em espe 
cial nas áreas de fronteira política. No limite, trata-se da 

certeza de que a sobrevivência étnica destes povos constitui 

-se em obstáculo à exploração intensiva das regiões em que 

se localizam. 

Ter estas questões em mente é apenas o ponto de parti 

da para não se seduzir pelo jogo dos velhos rótulos para no 

vas garrafas. 

NOTAS 

(1) Sobre o conceito de Nação seu aspecto de constructo ideo 
lógico, ver MAUSS, 1970; WEBER, 1972 e REIS, 1983. 

(2) Em LIMA, 1988(a) busca-se definir indigenismo e política 
indigenista de modo a demonstrar o lapso entre ideologia 
e prática. 

Em LIMA, 1987(c) procurei mostrar como tais relações 
constitutivas tanto do. saber antropológico quanto da 
tica indigenista. No mesmo sentido ver FARIA, 1984 
1988; MENEZES, 1987(a). 

sao ~ 
pra 

e 

(4) ~ sempre bom lembrar que a pesquisa entre Índios no Bra 
sil é condicionada à aprovação do Estado tutor, que vem 
de ser recentemente objeto de nova regulamentação com a 
Portaria n9 745, de 06/07/88, da Presidência da FUNAI. 
Ver OLIVEIRA F9, 1988(b). 

(s) Após a lei do orçamento de 1918, a verba atinente à Loca 
lização de Trabalhadores Nacionais passaria a outro ser 
viço do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

(6) O texto passaria, posteriormente, a parte II do livro Os 
!ndios e a Civilização, publicado durante o exílio de Ri 
beiro. Para uma versão renovada, porém herdeira do com 
prornisso ao culto rondoniano, ver GOMES, 1988, texto que 
infelizmente só nos chegou às mãos quando este trabalho 
já se achava em redação. 

(7) Não é, pois, de se estranhar que um conhecido antropólo 
go tenha se referido em reunião no Museu do.Indio, em 
1985, aos períodos francamente ditatoriais da história 
brasileira recente como os mais propícios aos índios. 

__ · -_··--·., 
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Ver LEITE & LIMA, 1987 sobre o assunto. 

(8) Ver LIMA, 1988(b) para urna consideração minuciosa do 
"principal11 texto biográfico sobre Rondon, isto é, VIVEI 
ROS, 1957. O trabalho faz-se acompanhar de uma ficha 
com dados objetivos sobre a trajetória do biografado. 

(9) O SPI atuava em escala local, através dos Postos Indíge 
nas; em escala regional, através das Inspetorias Regio 
nais;ern escala nacional, através da Diretoria Geral. - 

(10) Ver, sobre as práticas de atração e pacificação a propo~ 
ta de análise de ERTHAL, 1986. 

(11) Ver LIMA, 1985: capítulo 6 e LEITE & LIMA, 1986 sobre a 
transformação dos índios em "t~abalhadores nacionais". 

(12) Sobre as diversas propostas de substituição do braço e~ 
cravo e de entrada de imigrantes como temas ''raciais", 
ver SKIDMORE, 1976. 

(13) Sobre as tarefas gerais dos Pis, os "estágios sociais'' 
de que tratavam e as práticas adequadas aos mesmos, ver 
o artigo 59 do mesmo regulamento. 

(14) Cf. LIMA, 1985: Capítulo r; SANTOS, Ana Maria dos & MEN 
DONÇA, Sonia Regina de. 11Representações sobre o trabi 
lho livre na crise do escravisrno fluminense, 1870-1903". 
Comunicação apresentada ao Congresso da ANPUH, 1985; e 
MENDONÇA, 1986, op. cit. 

(ls) O Decret~ n9 24.700, de 12/07/1~34 diz em seu artigo 49: 
110 Ministério da Agricultura, por intermédio das Reparti - . - çoes competentes e dentro dos seus recursos orçarnent~ 
rios, prestará ao Ministério da Guerra todo o concurso 
que o mesmo precisar para o desenvolvimento da lavoura e 
da criação de animais domésticos nos núcleos militares e 
povoações indígenas, fornecendo máquinas, instrumentos e 
ferramentas agricolas, plantas, sementes e animais repro 
dutores adequados a cadã região, bem assim (sic) o pes 
soal técnico necessário à organização e orientação dos 
trabalhos e sua especialidade." (OLIVEIRA, 1947:145). 

(16) Sobre isto ver, LIMA, 1980 e SOUZA, Maria do Carmo Campe 
lo de. Estado e Partidos Políticos no Brasil. São Pau 
lo, Alfa-õmega, 1976, em particular Capítulo IV. 

(l 7) Sobre o terna ver VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo au 
toritário e campesinato. são Paulo, DIFEL, 1976; ESTE~ 
CI, Neide. 110 mito da democracia no pais das bandeiras". 
Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, Museu Nacional, 
1972 e LIMA, 1980. 

(lB) Cf. FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. "Indigenisrno e an 
tropologia: o Conselho Nacional de Proteção aos !ndios 
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(CNPI), 1939-1967". Rio de Janeiro, PPGAS/MN, 1986. 

(19) Cf. LIMA, 1981 e a "Exposição de Motivos" do Departarnen 
to Administrativo· do Serviço Público (DASP), assinada por 
Luiz Simões Lopes, ao Presidente da República, em OLIVEI 
RA, 1947:198-204, em particular parágrafos 3, 4 e 9. 

(2º) Para um estudo da implantação da ação indigenista num 
contexto regional ver OLIVEIRA F9, 1986. 
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