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Neste trabalho apresentamos
um panorama da ideologia indigcnista
oficial desde a criação do Serviço de Proteção aos lndios-SPI até a criação da
Fundação nacional do Indio-FUNAI cm 1967, dando mais ênfase ao período populista (1930-1964).
Procuramos analisar a Política lndigcnísta dentro de uma perspectiva
totalizante que considera toda ideologia como parle de uma dada estrutura social
cujas determinações são o resultado das condições históricas e materiais da sociedade em questão. Ainda segundo essa perspectiva, nas sociedades complexas, a
ideologia exerce sua força maior quando através <la hegemonia, exerce a função
política de dominação imprimida por grupos, classes, ou frações de classe no seio
do Estado.
Para o estudo da ideologia que norteou 11 Política Indigenist a utilizamos
documentos oficiais, principalmente os "Relatórios Anuais" e os"Bolctins Mensais"
do Serviço de Proteção aos índios (SPI) contendo os "avisos" oriundos dos Postos
Indígenas e as diretrizes emanadas pela direção do Serviço; além disso utilizamos
os Relatórios Anuais do Ministério da Agricullura,no seu capitulo sobre o SPI ou
naqueles que fazem menção sobre a política indicenista na mensagem de" Apresentação do Relatório" (onde o ministro sintetiza ali realizações de sua pastaj.Essc
último documento nos pareceu o mais importante porque desnuda com maior
freqüência, o verdadeiro papel da ação indigcnist a no contexto global das ações
estatais.
Pretendemos demonstrar que o Nacional Dcscnvolvimcntismo, correspondendo ideologicamente à uma nova fase do capitalismo no Brasil, trouxe inúmeras conseqüências para a política indigcnist a, ao reorientar o evolucionismo que
vinha marcado a existência do SPI, desde da sua criação. O nacional-desenvolvimentismo deu uma feição econômica mais definida à polü ica indigcnista propondo, não
apenas a transformação do índio cm trabalhador nacional -como previa o positivismo nos primórdios do SPJ-,mas principalmente a transformação do Posto Indígena
em uma empresa capitalista moderna, onde o funcionàrio do SPI poderia ser
facilmente comparado a um capataz de f azcnda, e o índio, ao peão assalariado ou
outra forma de relação social típica do mundo rural brasileiro da época.
Finalmente, é importante ressaltar que não pretendemos esgotar o
assunto - por si só complexo e suficiente para a elaboração de uma tese - mas tão
somente esclarecer alguns aspectos da ideologia norteadora da ação indigenista do
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Estado brasileiro, de forma a tornar inteligível aspectos marcantes da política
indigenista republicana.

O "bom selvagem" e a "criança
desamparada":o índio como
elemento constitutivo da
nacionalidade e o seu desamparo.
A despeito da violência que tem caracterizado o contato dos índios com
sociedade branca ao longo da história do Brasil, o (ndio exerce grande influência na
formação da ideologia da nacionalidade brasileira. Devido a este fato, ocorre um
processo dúbio de política indigenista, marcado pela seguinte contradição: o índio
é reconhecido como parte da nacionalidade - e por isso com direitos formais - mas,
ao mesmo tempo, desconhecer-se na prática esses direitos. Na opinião de Gomes
(1988, p.23)
0 indio está

11

110 ceme da consciência nacional - eis
a sua força maior de sobrevivência,bem com a sua
instabilidade,pois essa consciência nem sempre se coaduna com a realidade"

Ainda segundo Gomes, essa ambiguidade do Brasil cm sua busca de
identidade explicaria, em parte, o fato do país, após a independência, não ter tido
uma clara política de extermínio como outros países da América. Viveríamos assim
uma espécie de "esquizofrenia" em que, simbolicamente, destruir o índio seria o
mesmo que destruir a nós mesmos.
Os índios inserem-se de forma ambígua, portanto, no processo histórico
brasileiro.
"Os povos indígenas, como foi tantas vezes assinalado,
apareciam como entidade única: o índio, ser entre o
exótico e o admirável,vivendo a irracionalidadedo pensamento natural e com um reconhecimentono minimo

10

Da Proteção FratemaJao lntegraclonlsmo Harmonioso

11

Os antecedentes
amblguo. Perante os olhos letrados ocidentais, a natureza,
a i"esponsabi/idade e a ausência de dominação que
se via nos povos indlgenas compunham uma imagem
de liberdade, relacionada pela literatura romântica do
século XIX à verdadeira moralidade que a nova nação
deveria perseguir; também o Modernismo dos anos 20
os resgatará como fonte natural de resistência t> cultura
colonizada.Nem por isso o processo de seu eaerminio
cessa, por essa liberdade, despida de seu f asclnio, é
vista como inf'anti! e juridicamente é-lhes atributda irresponsabilidade perante a nação e perante a si mesmos (Paoli, 1983, p.28)

Com efeito, com a independênciado Brasil em 1822, tornava-se necessária a procura de uma identidade própria e um projeto para a nação brasileira.
Daí a busca de um lugar para o índio não só no sentimento nacional como também
no território brasileiro. Desde então, liberais e conservadores vêm elaborando a
ideologia que explica a participação do índio na formação da sociedade brasileira.
Desse processo, emerge um dos pilares da ideologia da nacionalidade brasileira,
vista como o resultado da interação harmoniosa de três raças: a branca, a negra e a
indígena.
Paralelamente à formulação ideológica do Brasil como resultante da
fusão harmoniosa de três raças, forma-se uma outra concepção - muito importante
para a política indigenista durante o período populista - a de que os índios estavam
fadados a desaparecer perante o avanço inexorável da civilização. Segundo Paoli
(1983), as primeiras indicações desta pretendida "inevitabilidade" do fim dos índios
enquanto grupos diferenciados, aparecem já no século XIX e são retomadas pelo
indigenismo oficial através das concepções positivistas que resultam na criação do
Serviço de Proteção aos índios, em 1910. Este Serviço foi apresentado como fruto
da necessidade do Estado atuar contra a violência desencadeada pela sociedade
brasileira em sua interiorização, garantindo aos índios a proteção e os requisitos
necessários a sua sobrevivência. Efetivamente, com a criação do SPI, cristalizou-se
uma idéia que marcou a Política lndigcnista de 1930 a 1967, a idéia do "desamparo"dos índios em relação à sociedade nacional.'
"Desde que superadas as concepções do Estudo colonial
(e que foram além dele) que fundamentaram o bruta;
exterminio de milhares de indios, e as concepções religiosas
da mesma época que fundamentaram os projetos de
(1) A idéia da inevitabilidade do fim do índio reaparece -cmbora modificada por uma perspectiva marcada pela
denúncia humanista contra as violências cometidas contra os [ndios- nos anos 50/60 nos discursos de
anrropõlogos, sertanistas, jornalistas, etnólogos, etc, Trata-se de uma visão pessimista, que deixa pouco espaço
para a compreensão da capacidade de resistência e sobrevivência dos fndios.

descaractenzação cultural via imposiçao da cristianidade,
da moral européia, impôs-se a idlia de uma "motte
lenta" e inevitável dos povos indlgenas com grupos culturais
com identidade prôpria - isto /, a idlia de inevitabilidade
de seu desaparecimento como experilncia coletiva viva.
capaz de repor suas instituições a cada ato capaz de
manter, no tempo, uma cultura própria. Condenados
de antemão pelo seu encontro com o caráter monoliuco
e impositivo da "sociedade nacionai", os povos indlgenas,
no desamparo de sua própria primitividade, teriam como
destino fatal, desfazer-se no espaço homogêneo da na-

•

cionalidade'(Paolí, 1983, p.20).
O "desamparo" reflete a iminente derrota dos índios. A sociedade
continua a ser representada como um todo homogêneo que segue a lógica inexorável,
não mais do progresso, mas do capital. (Paoli,1983, p.21)

do positivismo ao
nacional-desenvolvimentismo
índio republicano.

:o

Se, durante o império, foram o liberalismo e o romantismo que forneceram as bases para o arcabouço ideológico da Política Indigenista, concretizada
pelo binômio civilização e catequese, com a proclamação da República, será o
evolucionismo em suas vertentes positivista ou liberal, até os anos 30, e nacionaldesenvolvimentista, no período pós-30, que terá como tarefa garantir os elementos
para a ideologia orientadora da ação indigenista do Estado brasileiro.concretizada,
inicialmente, pela "proteção fraternal", e posteriormente, pelo "integracionismo
harmonioso".
Com efeito, o positivismo que, juntamente com o liberalismo, fundamenta a República, é uma ideologia cuja força maior se dá junto às classes médias
em ascensão e junto aos militares, que formam a maioria dos dirigentes do
SPI.2Trata-se de uma ideologia que quer libertar-se da ordem anterior, clerical,
(2) P.ssas classes

médias , dependentes em relação as oligarquias cuja hegemonia era representada pelo setor
cafeeiro, reproduzem uma visão ortodoxa e infleiável do homem e sua evolução.
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Os antecedentes

escravocrata e oligárquica, e que apresenta como saída para a sociedade brasileira
um rígido disciplinamento da mesma através da sua tutela pelo Estado.

Embora não chegasse a inovar, ou mesmo a avançar, em relação às
propostas do Apostolado Positivista, o Estado republicano, em linhas gerais, se
aproximava deles ao criar o SPI. Para os criadores do Serviço de Proteção aos
Índios, era dever do Estado, através da "proteção fraternal", dar as condições para
os índios "evoluírem", de forma lenta, para um "estágio superior", que significaria a
sua "incorporação" à nação brasileira. Neste contexto, caberia ao SPI a garantia e
a defesa das terras indígenas. Aos índios autõnomos3 , deveriam ser envidados
esforços para a sua "pacificação", mesmo que às custas do sacrifício dos servidores,
pois nunca deveriam usar a forca das armas, conduzidos sob o lema: "morrer se
precioso for, matar, nunca!" Para os grupos em contato com a "civilização", era
reservado o aprendizado dos ofícios mecânicos e a educação formal, sem o ensino
religioso.

O positivismo procura novas soluções para o problema do índio. Como
ideologia, baseia-se em uma visão bastante rígida da humanidade, cujo processo
histórico segue uma evolução linear. Os índios são vistos como exemplos de um dos
estágios da evolução humana, o animista. Conseqüêntemente,
não eram capazes de
pensamento racional e objetivo, podendo evoluir, entretanto, através da proteção
e da educação.
Para os positivistas, apenas cabia ao Estado respeitar o estágio de
evolução dos índios, sustando sua possível dizimação, deixando que, com o correr
do tempo, de forma suave, eles atingissem o estágio da civilização,
A partir de 15 de novembro de 1889, liberais e positivistas.unidos em
torno de um novo compromisso jurídico- político, dividem importantes espaços
ideológicos. O positivismo era a linha esposada por líderes republicanos, como Julio
de Castilho, Pinheiro Machado ou Hermes da Fonseca, enquanto as idéias liberais,
em suas diversas nuances e aliadas a outras contribuições do século passado, também se faziam presentes junto às elites, conforme podemos
verificar pelo que se
segue:
"o movimento de 15 de novembro não significaria a
ruptura com o passado. Victor Cousin foi banido do
pensamento das elites mas a velha cultura conservou-se.
No conjunto das idéias liberais houve lugar para as
heranças ecléticas. Os ataques no sentido coustntano
que precederam a República, deferidos desde a década
de 70, contribuíram para a formação de duas novas
tendências: o positivismo e evolucionismo, inspirado em
Comte e Littré. Refugiava-se o primeiro nas escolas militares e politécnicas. O último entre intelectuais, médicos
e bacharéis. Nele desembocam também as idéias haeckelianas, mecanicistas e neokantianas da primeira fase
inspirava-se o positivismo num ideal ético, dando origem,
de imediato, a um puritanismo que se voltara rigidamente
contra o espirito elitizante nacional. Entretanto, não conseguiria a filosofia de Augusto Comte suprimir a ação
do pensamento contido no evotucionimsmo liberal . Com
este teve que se unir em função de um novo compromisso.
Em termos de poutica; o positivismo seria a linha dogmática, esposada por um Júlio de Castilho, Pinheiro
Machado, Hermes da Fonseca, já o evolucionismo encobria as tendências liberais e as contribuições da segunda
metade do século passado. Spencer prestava-se melhor
ao ideal de democracia, de evolução sem saltos de
constitucionalismo." {Mercadante, 1965, p.9-10)
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Por outro lado, é interessante ressaltar que, à ideologia positivista,
justificadora da criação do SPI, não era estranha a noção de poder central forte, tal
como a veremos surgir a partir dos anos 30. A tutela a que foram submetidos os
índios, como Código Civil de 1916, foi mais uma tentativa do Estado, de instituir a
tutela sobre a diversidade, o que caracteriza a sociedade
brasileira. Talvez, uma
antecipação do que ocorreria com a sociedade civil a partir da implantação do
Estado Novo. Após a proclamação da República e da igualdade jurídica formal do
Estado liberal, desenvolve-se um projeto burocrático, autoritário e centralizado de
"unidade nacional" posta em prática a partir de 1930. Trata-se do projeto de Estado
Tutelar, isto é:
"Aquele cuja legitimidade vma do fato de ser fonte
de organização de uma sociedade vista como dispersa
e desarticulada, sem caráter e perigosamente tendente
à desagregação pela irraclonatidade de seus conflitos
e de sua diversidade'{Paoli, 1983, p.29).

•

A urbanização, aliada a uma incipiente industrialização, desenvolve e
dá força a novos atores sociais formados pelas camadas medias, pequena burguesia,
burguesia industrial, operários e assalariados, os quais pressionarão nas primeiras
décadas do século XX por reformas político- estruturais, cujo resultado é o movimento conhecido por Revolução de 1930. Com a implantação do Estado Novo, cm
1937, uma nova situação se descortina. "O Estado Oligárquico" cede lugar ao "Estado
de Compromisso". O liberalismo perde terreno, o próprio presidente Vargas torna
pública a sua critica propondo um Estado forte, (nascido entretanto, através de um
arranjo), para impor mais uma das inúmeras transações que marcam a história do
Brasil: paz entre as classes, paz entre patrões e empregados, legislação trabalhista,
enfim, o "Estado Tutelar".
(3) Termo usado atualmente para se referir aos grupos indígenas apresentadosnos discursos oficiaiscomo
"isolados"ou "arredios".
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O que importa ressaltar entretanto, é que gradativamente, as concepções liberais dão lugar ao intervencionismo estatal. Estas concepções liberais aspiram teoricamente a auto-regulamentação da relações contratuais, com o Estado
intervindo somente quando as reivindicações por direitos tornavam-se extremas.
Há uma mudança de conteúdo na relação do Estado com os índios que
se torna mais perceptível a partir de 1930. No caso da política indigenista, a
ideologia populista preconiza a subordinação das ações estatais ao desenvolvimento
econômico e a expansão do capital no campo.
O autoritarismo estatal que antes buscava tutelar somente o índio, agora
tutela a sociedade civil. A política indigenista é reformulada. São fundados mais
Postos Indígenas e promovidas novas "pacificações".
A partir de então, os novos grupos no poder empunham como bandeira
ideológica, o "desenvolvimentismo e "nacionalismo", de forma a buscar o "progresso" social para toda a população. Esta ideologia, presente nos meios de comunicação
de massa e nos documentos oficiais, tende a envolver a totalidade da população.
A Segunda Grande Guerra aceleraria o processo de industrialização
através da substituição das importações. Findo o conflito, os ares de liberdade
relacionados à derrota do nazi- fascismo repercutem internamente provocando
mudanças políticas. Uma nova Constituição (1946) é adotada com uma tonalidade
liberal- democrática. Gradativamente ocorre a transição do nacionalismo estado
novista para o nacional-desenvolvimentismo,
processo esse, acentuado a partir do
governo J uscelino Kubitschek no final dos anos 50 e que marcará a política brasileira
até o golpe de Estado de 1964.4
No que se refere aos índios, o positivismo e o liberalismo da república
oligárquica, o nacionalismo estado novista, e o desenvolvimentismo populista tem
em comum , o evolucionismo, a crença no progresso. A história republicana no
período que vai da República Velha até a República Populista, mantém portanto
alguns dos pilares ideológicos que marcam a Política Indigenista republicana: a
crença na inexorabilidade do fim dos índios; o evolucionismo onde o "ser índio" é
concebido como uma situação passageira, a de "estar" índio; e, ainda, a visão
paternalista autoritária, onde o índio é associado a uma criança desamparada.

o

(4) Sobre

a ideologia do desenvolvimento, ver Limoeiro cardoso (1978).

Idéias e Atitudes

O evolucionismo

Como foi ressaltado anteriormente apesar da postura protecionista
adotada, o Estado não abdicou de concepções que encaravam o fim dos povos
indígenas como uma realidade inexorável frente a evolução humana. Através de uma
visão evolucionista, o Estado pressupunha que as populações tribais não "eram •
índios, apenas "estavam" índios, o "ser índio" era uma situação passageira.
A ideologia que orientou a ação do SPI pressupunha, o fim suave dos
povos indígenas, com a sua "incorporação" à "comunhão nacional". Cabia ao Serviço
de Proteção aos Índios, "melhorar" os índios para garantir a sua "incorporação" à
sociedade brasileira concebida cntào como homogênea e harmoniosa.
Através da leitura dos textos oficiais, da legislação e dos "discursos"
produzidos pelo Estado, percebe-se que o objetivo da Política Indigenista seria a
"incorporação" dos índios à "comunidade nacional" ou a sua "nacionalização". Essa
visão é fruto da chamada "ideologia Rondoniana", que tem por base o pressuposto
de que os índios viriam, num futuro distante, à custa de uma assistência tecnológica
e médico-sanitária,
alcançar os "benefícios" da civilização. Estava implícito que,
mais cedo ou mais tarde, os índios viriam a ser incorporados a massa homogênea
da nação brasileira em sua "marcha para o progresso". Para tanto, deveria ser
permitido aos índios - ou mesmo acelerado artificialmente através da assistência
tecnológica - a realização de seu processo evolutivo.
A República buscava substituir a "redenção dos selvagens pela fé" do
período anterior, pela "evolução pela técnica". Os fundamentos dessa ideologia são
encontrados no positivismo, na crença em uma pretensa "evolução" das sociedades
humanas em direção a modos de vida de sociedades "superiores", representada pela
sociedade industrial. Acreditava-se
em uma evolução espontânea das sociedades
humanas em direção a modos de vida "superiores".
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Idéias

e Atitudes
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A impossibilidade, por parte do Estado, de garantir uma assistência
completamente laica aos índios, foi percebida por Ribeiro (1962), em publicação
patrocinada pelo Ministério da Agricultura, cujo tema era a política indigenista:

Em relação à Política Indigenista, o anticlericalismo do Estado foi uma
constante desde a proclamação da República. No início, esse anticlericalismo estava
intimamente ligado ao processo da queda da monarquia e às idéias positivistas. A
Igreja Católica era associada ao "antigo regime". Mais tarde, passado o ímpeto
inicial, o anticlericalismo ganhou novos contornos, permanecendo mais no nível da
retórica do que no das medidas concretas. Na maioria das vezes, restringia-se às
igrejas protestantes, vistas pelos nacionalistas, e pela esquerda populista, como
"obra dos interesses imperialistas" ou "a serviço do capital internacional".
Embora o SPI, influenciado internamente pelo positivismo, possuísse
uma consciência anti-clerical, nos demais setores do Estado brasileiro esta postura
não existia de forma marcante, muito pelo contrário. Um exemplo são os chamados
Trinômios instalados na Amazônia, em estreita cooperação do Estado brasileiro
-representado pela Força Aérea Brasileira- com a Igreja Católica que, por questões
estratégicas, formaram núcleos de povoamento e "civilização" através da catequese
dos índios. Entre os expoentes desses Trinômios, destacam-se, a missão Cururu
junto aos Munduruku no Tapajós e a chamada missão Tiriyós na fronteira com a
Guiana.
As dificuldades do Estado expandir-se e garantir sua presença, via SPI,
em todo o território brasileiro, contribuiu
para que o anticlericalismo restasse
muitas vezes apenas como elemento de retórica. As carências orçamentárias e a
influência da Igreja Católica, entre outros fatores, obrigaram o SPI a tolerar e
mesmo a aliar-se a algumas missões religiosas como a dos salesianos no alto Rio
Negro e no Mato Grosso, e até a algumas missões protestantes.
"Como ideologia polkica; o SPI se caracterizou pelo
seu anticlericalismo e pelo seu cientificismo. No primeiro
caso, atacou desde o clero secular até as missões tradicionais e as novas, como a dos jesuitas, dos salesianos
e dos dominicanos, e as missões protestantes recémchegadas ao Brasil. Porém não conseguiu a hegemonia
da ação indigenista, tanto por causa do poder de inftuéncia
da Igreja sobre o Estado, quanto porque, em alguns
casos, a presença missionaria antecedera a sua cnação.
Assim, o SPJ abriu mão de algumas áreas indígenas,
como o Alto Rio Negro, e algumas aldeias e áreas
indlgenas, como a missão Meruri, dos tndios Bororo,
e outras maisí(Gomes, 1988, p.124).

"... diante do fato de que o SPJ não tem condições
para instalar postos de amparo junto a cada uma
das centenas de micro g,upos indlgenas do Pais carente
de assistência; seria altamente recomendável que missionários, com delegação do SPT e servidores deste passassem a cooperar reunindo suas forcas para fazer face
a situação deplorável de nossas populações indlgenasH
(Ribeiro, 1962, p. !(>2)

Na verdade, Ribeiro tão somente contatava uma realidade que vinha
sendo posta em prática desde há muito. Ocorreram, é bem verdade, casos nos quais
o anticlericalismo assumiu contornos mais nítidos. No entanto, acreditamos que
tenham sido episódios circunstanciais, como no caso de conflitos entre o SPI e a
Missão Católica do Cururu (objeto de nossas investigações cm outro trabalho) ou
no dos conflitos de agentes do SPJ com protestantes pelo "controle" dos índios.

t

O "cientificismo"

A presença de militares de formação positivista entre os principais
quadros dirigentes do SPI, cuja influência foi bastante forte na formulação ideológica da Política lndigenista brasileira -pelo menos até os anos 40- teve por conseqüência a busca de uma orientação "científica" para as ações estatais através da
participação de etnólogos no Serviço de f ndios. Nomes da antropologia brasileira
como, Roquette Pinto, Herbert Baldus, Hcloisa Alberto Torres e Curt Nirnuendaju
chegaram a influenciar na orientação da política indigenista. Mais tarde, outra
geração de antropólogos trabalhou no SPI, Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de
Oliveira, Eduardo Galvão. (ver, Gomes, 1988).
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Este "cientificismo" entretanto não foi capaz de romper com as "doutrinas" básicas do evolucionismo positivist a5• Houve um enrijecimento de determinadas concepções positivistas, tornando mínima a influência dos etnólogos no sentido
de garantir uma orientação mais avançada à política indigenista.

"Pelo seu lado cientifictsta,o SPI se enrijeceu demasiadamente nos princípios positivistas, até meados da
década de 4fJ, o que dificultou a suo reflexão diante
dos avanço teóricosda antropologia.Porexemplo,durante
muito tempo sua ação indigenistase pautou pela idéia
de que todas as sociedades indígenas eram matriarcais,
porque esse traço cultural é o que caracterizaria. teoricamente, sociedades de pequena agricultura. Ora, essa
propugnação havia sido feito quase um século antes
e já sofria reparosemplricosindiscutiveis"(Gomes,1988,
p./24).

Alguns dos antropólogos que colaboraram com o SPI, embora já houvessem ultrapassado esse positivistmo dogmático chegando a ter alguma influência
sobre a orientação filosófica do órgão, não conseguiram portanto mudar, substancialmente. o que poderíamos chamar de "senso comum" do indigenismo oficial •
marcado pelo evolucionismo positivista- posto em prática nos Postos Indígenas do
SPI, espalhados pelas diversas regiões do país.6

"o paternalismo é uma atitude e um relacionamento
político próprios de uma visão filosófica em que o
índio é considerado uma criança, um ser primitivo, e
o seu estatuto jundico é o de um menor de idade.
É também fruto de um sentimento de que os índios
estavam condenados à extinção, ao desaparecimentoda
face da terra, na melhor das hipóteses, ao seu "embranquecimento"; à sua miscigenação fisica e cultural
com a sociedade global (Gomes,1988,p. /(}()).
No caso, o paternalismo caracterizou as ações cotidianas dos Postos
indígenas, onde o "encarregado" agia como um "grande pai" que a tudo acompanhava
atentamente, imiscuindo-se em todos os domínios da vida nas aldeias. Através da
dependência econômica gerada. ou de outros métodos, como o Conselho de Índios
ou a Polícia Indígena. o encarregado exercia o paternalismo, e a sua "cara metade",
o autoritarismo. As proibições constantes, as ordens a serem obedecidas, as exortações nas reuniões com os líderes tradicionais ou -como muitas vezes acontecia- com
líderes impostos pelo encarregado do Posto, formavam o cotidiano da ação dos
agentes do SPI. 7

Paternalismo \autoritarismo

Uma das conseqüências da visão positivista é o paternalismo onde o
índio é visto como a criança, um órfão a ser tutelado. é o paternalismo
(5)

Percebe-se esse fato, por exern pio, ar ravés das obras publicadas pelo Conselho Nacional de Prot~.!lo aos Índios
-CNPI a partir de 1941, onde são foi tas afirmações que representam, no dizer de Gomes (1988), um "ranço
bacharelesco e dogmático".
.
(6) Nos anos 50 houve uma tentativa de superar esse dogmatismo positivista ainda bastante forte no seio do SPI.
Durante a administração Gama Malcher (1950-1954), foram contratados etnólogos, aos quais foram entregues
adireção das principais divisões do Sf'I, numa tentativa de substituir a ideologia positivista, por uma orientação
com base no desenvolvimento das ciências sociais; P..ntrelanto, os etnólogos nào conseguiram influtnciar
decisivamente as "bases" do SPI, isto é, os agentes estatais que aluavam nos Postos Indígenas. Estes,
continuavam influenciados por um certo senso comum profundamente marrado pelo evolucionismo.

(1) Ver relatos dessas

relações cotidianas do "encarregado" do Posto com os índios em Cardoso de Oliveira (1966,
1968) e Junqueira (1967, 1979), entre outros.
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pós-30.
As propostas de incorporação

Vimos que o evolucionismo, em suas diversas nuances, norteou a polí •
tica indigenista brasileira. O pressuposto básico era a "nacionalização", a "incorporação", ou a "integração" dos índios na sociedade branca. Resta então saber como,
nos discursos, se pretendia fazê-la.
As propostas de como fazer essa "incorporação" variaram ao longo da
história do SPI. Imaginava-se inicialmente que devia ser "incutido" no índio o "amor
ao trabalho", visto (de forma etnocêntrica) como "trabalho produtivo", segundo
categorias da sociedade branca. Nos primeiros anos de atividade do SPJ, acredita·
vá-se que a melhor solução para "redenção" do índio era a implantação da pecuária,
vista como a atividade mais adaptada ao "grau de evolução" dos índios. Rondon, por
sua vez, acreditava também na utilização do índio como elemento "vigilante" da

"fronteira". Um:
"misto de trabalhador nua! e soldado que defenderia

as fronteiras nacionais, desde que cuttivadas as suas
caractensticas de ordem( ... ) O estimulo ao progresso
se encon-egaria do · resto". (Lima, 1987 p.196)
Ao SPI caberia a tarefa de amansar o índio "brabo", esse ser étnico, para
transforma-lo em "índio genérico", tutelado, futuro "elemento nacional" e "integra·
dot.O objetivo, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos
Trabalhadores Nacionais - SPILTN, era duplo: um, forjar um "brasileiro" para
povoar determinadas regiões e dois.transformar o índio em "trabalhador nacional".
É essa perspectiva a que se mantém durante os primeiros anos do SPILTN, e mesmo
após a separação do SPI da repartição encarregada da "localização dos trabalhadores nacionais".
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Só mais tarde, por volta dos os anos 40/50, com a inauguração de uma
nova fase no desenvolvimento do capitalismo brasileiro, caracterizado pela expansão do capitalismo no campo e pela aceleração da transição de uma sociedade de
economia rural para uma sociedade predominaotemente urbana industrial, é que a
idéia de "incorporação" do fndio muda de conte6do. O Estado passa a apresentar,
nos discursos oficiais, a proposta de "rendenção" do índio, através de sua transformação em produtores de excedentes comercializãveis no mercado. Segundo os
estereótipos vigentes, os índios eram improdutivos e ociosos, pois a economia de
subsistência era considerada como trabalho não produtivo. Cabia ao Estado portanto, "torná-los üteis" ao pafs. Os Postos Indígenas deveriam transformar o fndio
em um "assalariado". O Estado põe em prática a política de transformar o Posto
Indígena em uma empresa capitalista oa qual o representante do Estado (o encarregado do Posto) era o patrão, e o índio, o seu empregado, a mão-de-obra. Acreditava-se assim, estar ensinando ao índio "técnicas modernas" de agricultura.8
Enfim, abandona-se o modelo de "guardas de fronteiras/trabalhadores
rurais" do início do século, pelo modelo de "colono". Este 61timo é mais apropriado
à retórica populista da "marcha para o oeste", onde a "colonização dos sertões"
(enquanto representações produzidos durante a Segunda Guerra Mundial). relacionada ao controle geopolítico do territôrjo, ganha importancia para o Estado brasileiro.
O SPI se adapta aos "novos tempos"; o "nacionat desenvolvimentismo"
se faz presente nos Postos Indígenas. Data desta época, o processo de reformulação
dos discursos sobre a Política lndigenista: fala-se na •integraçáo• do índio em
substituição ao termo •nacionali7.ação".(9)

Nos discursos oficiais, o termo "incorporação" foi substituído pelo novo
termo, agora "científico", "integração". Mudou a compreensão da questão indígena
por parte do Estado brasileiro ou apenas colocamos "novos rótulos em velhas
garrafas"? Da teoria para a prática, qual a diferença entre "assimilação"/integração", "aculturação" ou a "incorporação dos silvícolas à comunhão nacional"? Enquanto os cientistas sociais teorizavam acerca das diferenças de utilização desses
conceitos, para o Estado brasileiro as diferenças praticamente não existiam. Permaneciam apenas no nível dos discursos. "Integrar" para o Estado brasileiro foi transformar o "índio" em "civilizado", mesmo se, através dos discursos oficiais, lenha-se
ressaltado que este processo seria levado a cabo, desde que se respeitasse os
costumes e tradições dos índios. Contradição'/ Não!

(8)
(9)

-Os discursos oficiais apresentam
aspectos básicos: "proteção" e "assistência".
saltada a necessidade do Estado "amparar" o
'cial (tutela), e de garantir a posse da terra.
restrito, jamais território.

Este ponto foi aplicitado por entre oul ros, C.ardoso de Oliveira (1962,1968) e Junqueira (1967 e 1979).
O termo foi trazido para o discurso oficial por antropólogoi qiac f~
parte do5 qUlldroi.doSPI. A id& de
• intcgraçaG'"6Urgeno Br.wl, a panir do6 mudo& de ·m~
culturai5 ou ·-11uraç1o•, Hetben Baldus
(1937) ao Cillldar • •mudança cultural" entre os índio5 brasilcir05 rcfcrc-cc ao conccilo. P.nlrctanto, IIOll1Cllte
~anosSO, e lermo •acu11uraç11o•se impõe na literatura ctnogrif"K"abrasileira. (iatvlo (1957) cm KUS estudos
sobre a aa,lluração, critica ai; definições dc$6C termo, f117_endo uma difercnriaçao entre a aculturação e
integração. Ribeiro (1957), apresen1a noY06 tnibalho6 nos quai5 utiliza o lermo "aculturai;ao• para o a.tudo
dos grupos cuja Ãtuação de eontaro pode ser roncciluada romo •grupos intcgrado5", à;to ~. aqueles que após
sobreviverem As pressões iniciais da socicdadc narional (ou ~te)
tem se «>nSCrwdo como• ilhas" no
meio da populaça(> branca. AI~ o infdo dos anos 6>, lermos como aculturação, 8$'Ãmilac;ãoe integtBQI<> eram
ulili7.ados sem uma grande preocupeção quanto a delin~
mais ~
de ordem teórica. Foi M>mCnte a
partir dos anc6 60, que a antropolopi bruilcira estabck« uma diíercnriação dara entre conceitos como
"integ~o· e "assimilação". Ribeiro ( J962)ali nna: "Tudo indicaq ue o processo de inte~,
sedeãudo atuar
livremente, nto ·1evara à assimilaçto, amas à extinção dos índios..:. Nes6'a mesma época, Card<lfiO de Oliveira
publica um trabalho onde mostra a difcrcnriaçao entre os dois ronceit06: •... enquanto a integração ~ um
rcnõmcno,mais fácil de detectar, a a&Similação nc:ca:sita de uma invati~
extremamente acurada, por
transceder a ordem económica e envolver fenômenos culturais, sociais e psicológicas ...• (Oliveira, 1962,88).
Entretanto, como assinala l .araia (1</76), esse conceito representou 5igniíicados completamente divergentes,
segundo a po,;ição dos atores em relação ao índio&. Se para uns liignifK"a uma fonna teôríca de apreensão da
realidade do contato ínterétnico, para outros significa a "fónnula mágica" capa,: de resolver os problemas
administrativos resultantes da existência, em um mesmo território, de sistemas culturais connitantes.

As ações estatais segundo os
discursos oficiais.

Protes.ão e assistência
a política indigenista a partir de dois
Ouando se fala em "proteção", é resíndio através de urna legislação espeTerra sim, mas em um sentido muito

".. : desta terra o. índio apenas para ter onde morar
e o suficiente para subsistir" (Relatório do MA 1942,
p.127)

Garantida a posse da terra pelo o Estado, os índios estariam em melhores condições para ainda com a ajuda do Estado, através da assistência ("auxílio"),"evoluir" em direção à "nacionalização", o objetivo a ser alcançado.

"Assegurada aos índios, em suas terras, as garantias
de liberdade integridadefisica; terão maior segurança
de sucesso os auxilio que lhe presta o governo para
a sua evolução, independência econômica e final nacionalização" ( lbid, p. !28)
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para dar-se àssistenda a indios que jtf estio em longa
convivência com civilizados, embora mantenham suas
tradições; alguns de seus ritos e costumes caracterfsticos
... POSTO INDIGENA DE CRIAÇÂO ..• I um Posto
indlgena de Assistência; e ao mesmo tempo, em Posto
lndlgena de aiaçao" (Ribeiro,1943,p.7-12)

A nacionalização/ integração
como resultado de um
erocesso histórico irreverssível
Como dissemos> a "intregação" pressupunha a nacionalização do índio>
a "incorporaçâo" ao mundo civilizado, como o resultado de um processo histórico
irreversível (inexorável). A inevitabilidade do fim do índio, enquanto tal, é uma
constante nos discursos oficiais. A idéia de ação indigenista é apresentada como
algo passageiro. O desejável, será a "nacionalização/incorporação" ou "integração"
dos índios à sociedade branca.

As diferentes formas de assistência
Ainda> dentro de uma visão evolucionista, os índios eram classificados,
de acordo com o seu estágio de "evolução em direção a vida civilizada" : 1-índios
nômades; 2-lndios arranchados; 3- índios pertencentes a povoações indígenas; 4-índios "pertencentes aos centros agrícolas ou que vivem promíscuamente com a civilização" (Decreto No. 5484 de 27/06/1929) . ·
A cada uma desses "estágios" corresponde um tipo de ação estatal,
levada a cabo pelos Postos Indígenas.
"POSTO DE ASSISTlNCIA, NACIONALIZAÇÃO E
EDUCAÇÃO ... presta assistênciaaos índios que estilo
sendo incorporadosà civilização. Aprendem eles a ler
e escrever em ponugués, sendo- lhes ainda ministrada
aprendizagemde oficios adequados, como os de oleiro,
carpinteiro, pedreiro, etc.: Paralelamenteprocura-se interessa-losna pratica da agricultura, pecuária,apicultura,
piscicultura ... Há atualmente cerca de quarenta desses
postos o que revela sem dúvida, que já é bem grande
a massa de sitvtcolas em incorporaçaoà comunidade
social... ainda a que acrescentarque ... também ensinam
aos índios canticos patrióticos,esportes, etc... POSTO lNDÍOENA DE FRONTEIRA E VIGILÂNCIA ... tem
grande significação nacional, pois lhe cabe o encargo
de policiar as desertas e e afastadasfronteiras brasileira
e evitar que seja nossa população índfgena atraídapara
os patses limítrofes... POSTO INDIGENA DE ATRAÇÃO
... destinado à· atração dos indios que se encontram
ainda esquivos ou, melhor, zangados conosco.i., POSTO
INDIGENA DE ALFABETIZAÇÃO E TRATAMENTO... é o mais simples e o mais econômico de
nossos postos. Foi criada essa modalidade de posto

2S

O objetivo almejado era de que, ao final das ações estatais, os índios
estivessem "nacionalieados".
''A nacionataução ... constitui o destino final dos Postos
indlgenas de assistência; educoç4o e nocionalizaç4o(Relatório do MÀ em 1942, p.132).
Para alcançar esse objetivo maior, cabia ao SPI, garantir aos índios as
condições para a sua evolução em direção à nacionalização/ integração.
"O Serviço de Proteçaoaos lndios, prosseguiuem 1954,
nos esforços que vinham empreendendopara levar à
pratica suas diretrizes de levantar os indios sobre seus
próprios pés e assegurar-lhes os condições necessárias
a uma feliz integração na comunidade nacionar(lbid,
1954 e 1955, p.94).
Para os grupos "mais aculturados", era reservado um tratamento diferenciado.O Estado em sua postura autoritária e paternalista> através de um trabalho
de "orientação", deveria "educar" os índios para que estes não se tornassem "remanescentes desmoralizados" e de "difícil reeducação" (Ibid, 1942, p, 129). Para esse
trabalho, foram criados os Postos Indígenas, classificados administrativamente pelo
SPI como "Postos de Nacionalização e Tratamento" . ·

O PaJ!!I do SPI
Nos Relatórios e outros documentos, é acentuado o papel do SPI
como fiador de uma espécie de evolução "orientada" do índio, garantindo sua
evolução lenta. Estes discursos refletem o caráter autoritário- paternalista das
relações estabelecidas pelo Estado no trato dos índios.
"Muitos dos melhores amigos dos fndios lamentam que
a açao do SPI não se dirije no sentido de preservar
as tribos de contatos assimiladores, de modo que a
evolução se <li espontaneamente,mantendo-se puras de
mestiçagem.

O

Brasil; a nossa história demonstra, é um imenso
cadinho de raças cuja a mistura se faz prontamente
e com tal energia que a ela nenhum poder se tem
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vel tendo em vista ser essa a "marcha natural da história das sociedades humanas"
em direção a "cívilização", Segundo essa visão caberia ao SPI "aparelhar" o índio
para receber de forma branda o inevitável choque com a vida civilizada.

oposto. Acresce, relativamente aos índios, a marcha inevitável sobre eles da civllização circundante.
Não sendo possível evitar o contato, o SP/ orienta-o,
preparando os sitvicolas para recebê-lo paulatinamente
e sem os abalos e perigos que muitas vezes determinam
o aniquilamento e o desaparecimento de muitos tribus
(Relatório do MA em 1942; 1943, 128).

A "orientação" se dá através da "transformação" do índio, de forma a
"melhorá-lo".
·

Os Postos Indígenas (P.l.) são os 6,gãos de execução
da Politica Indigenista brasileira ... Ali eles encontram
o ambiente propicio para a lenta transformação do seu
estilo de vida. Começam por aprender a nossa língua
e, com ela, uma série de noções que aos poucos,
modificam completamente sua concepção das coisas,
vão adotando nossos processos de produção, novos hábitos
alimentares e novas necessidades que o levam a modificar
a vestimenta, a forma da cosa e da aldeia e, por fim,
a constituição de sua própria familia.
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"... Sem esse cuidado, essa onda os subverteria, acabando
por destmi-tos ... E o faz do seguinte modo: a)garantindo-lhes a terra e procurando mante-los af tranqllilos
e a coberto de invasões e conta/os prejudiciais,tanto
morais como ftsiol6gicos .•. b)submetendo-os a tratamento,
quando enfermos e ambientando-os para resistirem aos
contatos inevitáveis. e) facilitando-lhes a obtenção de
alimentação sadia, forte e conveniente; d)induzindo-os
a atividade indispensáveis sem lhe impor nenhum trabalho .
ou esforço excessivo; e)melhorando quando possivel as
condições do seu "habitat" e moradias. fJ fornecendolhes elementos de vida e de independência econômica
no meio social a que serão incorporados (Relatório
do MA em 1942, p.129)

Para o cumprimento de sua missão institucional o Estado estabelece,
através do SPI, um programa com ações assim caracterizadas:
11

l-pela atração dos tribos arredias e hostis, trabalho
demorado, paciente e perigoso (... ).2 pela defesa dos
inâios e de suas terras 3 pela estãncia e educação
e nacionalização dos indlos (... ). 4 pela inualação
econômica das tribos" (Ibid; p.128-133)

Esta obra de otientação do Indio no sentido de sua
integraçao na vida nacional sem qualquer imposição
de ordem ideolôgica ou religiosa... (Relatório do SP/
1953, 4).
110

Serviço... conta apenas melhorá-lo (o índio), proporcionando-lhe os meios, o exemplo e o incentivo indireaos
para isso; melhorar os seus meios de trabalho, pela
introdução das ferramentas: as suas roupas, pelo fornecimento de tecidos e dos meios de usar da arte de
coser, a mão e a máquina; a preparação dos seus
alimentos pela introdução do sal, da gordura, dos utenstuos de [erro, etc; as suas habitações, os objetos de
uso domestico; enfim, melhorar tudo quanto ele tem
que constitue o fundo mesmo de toda existência social.
E de todo esse trabalho, resulta que o índio toma-se
um melhor tndio, e não um misero ente sem classificação
social possivel, por ter perdido a civilização o que pertencia
sem ter conseguido entrar naquela onde o queriam levar
(L.B. Horta Barbosa. Pelo inâio e pela sua Proteção
Oficial APUD Relatório do SPI em 1953, 4-5).

O SPI é apresentado como "mediador", que deveria atuar de forma a
atenuar o choque entre os índios e a sociedade branca, choque considerado inevitá-

e

A atração/ pacificação
Aqui é desnudado um dos aspectos que marcaram o SPI como uma
agência estatal de fronteira - no dizer de Souza Lima to - ou, como preferimos para
sermos mais fiéis a Velho (1972): agência de "fronteira em movimento".
A atração é vista como contribuição do Estado para a integração de
novas áreas à economia nacional.
Uma das conttibuições para a integraçt'lo de zonas kmgfnquas à economia nacional é a atraçdo de indios

11

(10) Segundo SoU7.ll Lima, o SPJ, enquanto agencia estatal de fronteira se caraetenza por ser um •aparelho de
Bstado responsável pela implementação de uma polílica que vise a criar e/ou controlar uma fronaeira ligada
a um sislema capitalisla, noiadamente dos fatores de produção cm mãos de diversos atores sociais em ação
nas regíõs do país que podem ser pensadas como participantes desta din4mica•(Leite e Lima, 1985).
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(lf1ed/os e hostis, procurando-se estabelecer um ambiente
de relações pacificas" (Relatório do MA em 1952, p.334).

tísfactórios, que os tomem independentes da ajuda oficial
(Relatório do M.A em 1954 e 1955, p.94).

A "pacificação" é sempre mostrada pelo lado da segurança que traria
a sociedade branca.

A pecuária ocupa papel relevante na intervenção do Estado na economia indígena:

Pôsto Las Casas, na regillo do Araguaia. foram
fomecidos recursos especiais e assistência técnica para

"o desenvolvimento de rebanhos de gado, especialmente
o bovino, é um dos pontos mais importantes do programa
do SPJ. .. "(Relatório do SPI, 1953, p. 18)

~o

a atraçãa dos lndios Xikrins, também hostis ... Quando
completada a pedficação desses tnâios, representará segurança e tranqüilidade para os moradores do Araguaia,
na faixa que se estende de Conceição do Araguaia até
Marobá". (lbid. p.335).

Pacificar é assegurar a expansão territorial da sociedade branca.
ºNa prin<:ipal frente de atritos entre inâios civilizados,
que hoje se encontra no sul do estado do Pará, a
presença de turmas de atração do SP!, que se colocaram
entre os grupos em conflitos, evitou choques sangrentos,
salvaguardando os tndios de chacinas e assegurando
a ocupação pacifica dos largos territórios (Ibid; 1954
e 1955, p.94-95).

A orientação da atividade econômica implantada deveria ter por base,
não tanto interesse dos índios, ou fatores relacionados à sua cultura, mas principalmente o fato da terra ser, ou não, apropriada a determinada atividade econômica:
"Conforme a qualidade dos terras, o SPI tem procurado
o desenvolvimento de lavouras que sirvam de base ao
surto econômico dos índios: arroz, feijtJo. milho, mandioca, café, frutas, fibras, etc.: que lhes fornecem farta
alimentação e produtos de trocas.
Nas terras dotadas de campos, adaptáveis à criação,
introduziram-se criações de bovinos, equinos, suínos,
etc... (Re/atório do M.A em 1942. p.133)

Pacificar é portanto, um ato que trará benefícios para "sociedade"
branca.
"A pacificação dos Caiapo, no Para, inúmeros benefícios

trará a coletividade, ensejando o aumento de produção
de bonacha e castanha, fontes econômicas da regitio".
(Relatório do SPI em 1958, p.12).

As intervenções necessárias para orientar
os índios em seu "progresso em direção à
civilização": (a economia e a educação)
Considerando a inevitabilidade da nacionalização/integração dos índios
e a necessidade do Estado de orientar esse processo. a reformulação da economia
é apresentada como os meios que garantiriam o progresso e a emancipação econômica dos índios. É desta forma que, sobre a "intervenção econômica", se posiciona
o Ministério da Agricultura em seu relatório referente aos anos de 1954 e 1955:
"Este objetivo vem sendo alcançado através da organizáçUo da economia de cada tribo em bases sólidas
de modo " propiciar-lhes condições de vida mais sa-

Ainda com relação à intervenção na "economia" dos índios, existe uma
preocupação quanto ao chamado "trabalho produtivo":
"Os caiapô.: após estabelecer relações pacificas, o encarregado do Posto Gorotire soube induzi-los ao trabalho,
tendo obtido uma produção de cerca de sete mil quilos
de caucho em 1952" (Relatório do SP/ em 1953, p.17).
"Nos Estados de Santa Catanna, Paraná e Rio Grande
do S11l, os chamados "bugres" reman~scentes dos Kaingang que primitivamente eram simples caçadores e coletores e viviam em gueffo com os civilizados, são hoje
agricultores de trigo já habituados na lida com máquinas
agrlcolos... "(tbid).

Para "orientar" os índios, o SPI utiliza-se de roças, mantidas pelos
Postos Indígenas, como um modelo a ser seguido. O Posto assume a função de
elemento de educação, uma espécie de escola prática dos novos métodos produtivos
a serem implantados. Este fato, aliado à instituição da chamada "Renda Indígena",
tornou os Postos o "locus" por excelência para as tentativas de por em prática
propostas em total sintonia com a ideologia desenvolvimentista tão em voga na
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"Já dispomos, em grande número de Postos, de elementos,
tanto pecuários como agrlcnlos, para a respectiva autosujiciência econômica. É um confortador resultado da
faze de trabalhos do SPI, iniciada em 194(). Mos carecemos
. consolidar e enraizar esses resultados, fazendo com que
as atividades corespondentes sejam exercidas pelos indios
e não por trabalhadores assalariados, não indios. É ·
indispensável que os trabalhos conducentes à emancipação econômica de cada Posto sejam executados pelos
indios respectivos. É necessário que os indios sejam
os autores voluntários de suas terras 1eitas em nome
deles" e "não por eles". Para a obtenção daquele resultado,
é indispensável, como felizmente já se dá em grande
número de Postos, que os trabalhos de produção e
manutenção desses Postos e aldeias sejam aos poucos
entregues aos próprios índios, aos quais deve ser deixado
inteiramente como estimulo, o produto integra! dos seus
trabalhos, além dos prêmios, que por esses trabalhos
possam ser distribuídos" (Boletim do SPI n"2X de 31.0.1.44,

época 11. Essa forma de ação do SPI é responsável pela "postura empresarial" de que
nos fala Oliveira (1968a, 1968b, e 1978):
"Nestes últimos anos o SPI tem procurado intensificar
o rendimento ag,fcola e industrial dos Postos, pela
introdução de novos métodos de produção - a mecanizaçt1o da lavoura, a aquisiçlio de gado de raça,
o aproveitamento racional de recursos naturais e, sobretudo, a integraç4o efetiva do inâio a essa produção ..• "(lbid, pló-17)

Essa postura chega ao ponto de imaginar o Posto Indígena como uma
espécie de "fazenda", uma típica unidade econômica capitalista.
"O objetivo que se tem em mim é o de tomar cada
Posto em uma unidade capaz de prover suas próprias
necessidades, seja produzindo alimentos, seja explorando
recursos que permitam a aquisição de artigos importados"
p. 17).

au«

p.65)

Nos Postos Indígenas concebidos como uma unidade econômica, o
encarregado muitas vezes assumiu uma postura próxima à de um capataz de uma
fazenda. Essa visão "empresarial" é refletida ainda na disposição dos "Relatórios
(avisos) dos Postos" onde os aspectos relacionados ao gado, à roça do posto recebem
mais destaque que aqueles diretamente relacionados aos índios. A referência aos
índios é, na maioria dos casos, relacionada ao seu trabalho, objetivando auferir
rendas para a manutenção do Posto.

Para a consecução dos trabalhos de "orientação" da economia indígena,
seria necessário o incentivo ao "trabalho" do índio no Posto. O "encarregado" deveria
providenciar prêmios de estímulo aos índios, visando educa-los e despertar-lhes o
amor ao trabalho produtivo (visto como trabalho que tem por fim a produção de
excedentes).

(11) Fundo criado

cm 1942, reunindo as somas oriundas da exploração dos recursos naturais existentes nas terras
id(genu, e que serviriam para complementar Q6 escassos recursos orçamentários para a manutanção dos
trabalhos aslstenciais. Oonvém ressaltar que a Renda lnd(gna acabou por tomar-se um dos intn,mentOli de
corrupção e dilapidaçlo dos recursos naturais das reservas, numa gritante contradlção com os objetivos que
lelvaram à 6\18 instituição.

A outra forma de intervenção, a educação escolar, é apresentada como
instrumento por excelência para "incutir" nos índios, hábitos e costumes civilizados,
a então chamada "moral e civismo".12 Nesse sentido é incentivado o aprendizado de
técnicas agrícolas e da pecuária, vistas como as atividades melhor adaptadas aos
índios, e que poderiam no futuro, garantir a sua emancipação e a sua intcgracão
econômica.

"O que chamamos de educação dos indios consiste
em: o) dar-lhe idéia da pátria e o seu culto clvico,
cerimônias em tomo da bandeira, hino, história do Brasil
através dos fatos mais culminantes ... b)AlfubetizaçtJo dos
menores e adultos ambos os sexos; cjensino de trabalhos
manuais e domésticas; d)práticu ugrfco/us e pecuária;
etlimpeza e higiene" (Relatório do M.A. em /942, p.1.12)
(12)

O ensino de moral e civismo da forma como vimos aqui, é um do.~ aspei:10., marrantes da era Vargas,
principalmente do Estado Novo. Sobreviverá à redemocratbeçao do 11aís. /\ preocupação cm
naclonalizar/integrar os índios adquire um caráter especial, durante a vig~ncia do E~u,doNo"" ( 1'>37/1945),
quando o P.stado assume feiçõci; racistas. /\06 (ndi06 era ensinado, em diversas ocasiões a desenvolverem
sentimentos de moral e civismo, de amor a pátria. Neste sentido, a escola do Posto assume um papel de grande
importância. Pelo curriculo escolar, os alunos índios deveriam aprender elementos da história do Brasil, os
símbolos nacionais, além de cãnticos e hinos de louvor a pãtria, Uma dara muito Importante, e que era usada
para demonstrações de patríousmo, era o Dia do Índio. Neste dia, nos p<l6106 mantidos pelo SPI eram
realizadas cerimônias de enaltecimentos à figura do "pai da nação", o presideme Getúlio Vargas. Ver sobre
Cite momento histórico e a ideologia estado· novista, Lenharo (1986).

Conclusão

A elaboração deste trabalho objetivou, não tanto analisar de forma
profunda, os aspectos ideológicos da ação estatal, mas tão somente os aspectos
básicos dessa ideologia, descrevendo-os de forma clara para tornar compreensível
aspectos marcantes da política indigenista brasileira.
O positivismo legou uma tradição de respeito à pessoa do índio -mesmo
que "ser índio" fosse visto como algo passageiro, "estar índio"-, reconhecendo-o
como parte da história da nação brasileira. Também como conseqüência da influência das idéias positivistas, o índio é visto como uma criança desamparada, um "ôrfão"
a ser tutelado pelo Estado.
A tutela do índio, uma constante desde o séc. XIX, tem sua explicação,
no processo de independência, quando índios, brancos, e negros tornam-se parceiros na construção da nação. O homem brasileiro deveria surgir do relacionamento
das três raças e o grande problema a ser resolvido, era o de orientar as relações entre
essas três raças objetivando preservar as posições conquistadas pela colonização
branca. Tornava-se portanto, necessário um projeto político que garantisse a emergência de um brasileiro, fruto da mesclagem das três raças, que constituiria uma·
nação "branqueada" ( européia), e garantisse também as condições para a construção
de um Estado suficientemente forte para ser o instrumento de concretização da
nação. Esse Estado assumiria então a função de um "tutor" que, acima das contigências, desempenha o papel de instrumento de realização desta nação ideal, homogênea.
Para o índio, o projeto político do Estado, é o da "integraçâo/nacionalização". O Estado tutor aparece então como uma necessidade. Este instrumento
jurídico (a tutela) é que vai permilf-lo construir a "nação brasileira", preservando-a
dos perigos da fragmentação. Unidade territorial e unidade racial é o objetivo
buscado. Não existe espaço para manifestações de elementos heterogêneos, raciais
ou políticos. A nação é compreendida como um bloco monolítico. Variaram as
soluções ao longo da história republicana (proteção fraternal, nacionalização, paternalismo, autoritarismo), mas os objetivos, não;
Apesar da postura protecionista adotada, o Estado republicano não
abdicou de concepções que encaravam o fim dos índios como uma realidade inexorável frente a evolução humana, fruto de uma visão evolucionista que lhe é anterior.
Segundo esta perspectiva, cabia ao SPI "melhorar" os índios para garantir a sua
"incorporação" na sociedade brasileira, concebida como homogênea.
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Proclamada a República, quando os vários grupos ou classes insistem
em lutar, articular-se por si mesmos, cobrando do Estado liberal a promessa contida
em uma igualdade jurídica formal, ressurge com mais força o projeto centralizado,
burocrático e autoritário de "unidade nacional", cujo o resultado final foi a implantação do "Estado Tutelar" em 1930.
A partir dos anos 30, a incorporação do nacional- desenvolvimentismo
populista patrocinou a transição da "proteção fraternal" ao "integracionismo harmonioso". Estas posturas, entretanto não rompem com a arcabouço fundamental da
ideologia que orientou a ação indigenista brasileira: o evolucionismo. O que ocorreu foi uma reorientação do evolucionismo, que passa a ser interpretado segundo a
lógica da nova fase de acumulação do capitalismo brasileiro.
A despeito da tentativa de orientação científica imprimida por antropólogos do SPI, como Darcy Ribeiro ou Eduardo Galvão, o evolucionismo e outros
dogmas positivistas apresentam-se de tal forma arraigados nos "corações e mentes"
dos "indigenistas" e no "senso comum" dos funcionários do SPr, que podemos dizer
ter sido, o SPI, durante a sua existência, um aparelho de Estado cuja ideologia
norteadora foi o evolucionismo matizado por um certo "positivismo tupiniquim". A
divisão dos Postos Indígenas em "Postos de Atração";"Postos de Nacionalização" e
"Postos de Alfabetização e Tratamento", pressupunha uma visão evolucionista do
índio, em direção a civilização. Aos índios não civilizados impunha-se a "intervenção
necessária" do Estado, que inicia o processo através da atração; aos já contatados,
cabia a ação nacionalizadora do Estado autoritário, isto é, a "orientação" em direção
à nacionalização; e aos índios já nacionalizados, mas "decaídos moralmente" ( devido
ao contato e toda sorte de exploração e "humilhações dai oriundas") cabia ao Estado,
de forma paternalista, "tratá-los" para elevá-los "moralmente" e "materialmente".
Se a "proteção fraternal" do Estado significava, simbolicamente, a "proteção do pai", "tutor" do filho menor até que este deixe essa condição, -considerada
passageira até se torne adulto (emancipado)- ;o "integracionisrno harmonioso significava também a busca de promoção, pelo Estado, dessa passagem para a civilização
de forma, gradual, segura, e dentro da "ordem e do progresso" da civilização ocidental. Ambas as posturas, portanto, foram em sua essência, evolucionistas.
A idéia da "inexorabilidade da expansão da sociedade branca" e do "fim
dos índios" enquanto tal, foi uma constante na ideologia do indigenismo oficial,
desde Rondon até os escritos de antropólogos do SPr nos anos 60 (Ver Darcy
Ribeiro em suas denúncias humanistas). Este tipo de discurso se caracteriza pela
idéia de que, a perversidade do sistema engendrado pelo contato, não .deixaria
espaço para o exercício da cultura própria do Indio.Caberia ao Estado a mediação
desse processo. A sociedade continuaria a ser considerada como seguindo uma
lógica inexorável, a do "progresso", no inicio do século, conforme a visão positivista,
e a do "desenvolvimento a partir dos anos 30, segundo a visão populista.
Alguns dos pilares ideológicos que marcam a política indigenista Republicana desde 1910, são mantidos o período que compreendeentre 1930 e 1967, a
saber: o evolucionismo e a visão paternalista e autoritária.

Conclusão
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Assim, acreditamos ter desnudado, através deste trabalho, alguns dos
pontos mais importante para a compreensão da política indígenista no período
populista, principalmente para a compreensão dos seus aspectos jurídicos-formais
e das práticas estatais influenciadas por uma visão de mundo evolucionista, mecânica linear e principalmente, autoritária
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