
Este livro estuda as condi~ües histó
ricas que pennitiram a funda~ao do 
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Setvi~o de Prot~ao aos Indios e mos-
tra como o desenvolvimento capita
lista no Brasil, sobretudo no último 
quartel do século XIX, acirrou a luta 
armada que envolvia a sociedade do-

. minante e os grupos indígenas. 
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O 1ndígena e a República procura 
mostrar que a interven~o do Go
vemo Federal, ao fundar em junho 
de 191 O um departamento vincula
do ao Ministério da Agricultura, 
voltado para o atendimento da po
pula~ao indígena, está relacionada 
aos seguintes fatores históricos: 1. 
ao regime republicano, que criou 
as condi~ües necessárias para a 
funda~o de um órgao secular; 2. a 
missao do &tado de transmitir uma 
imagem de justi~a apoiado no Di
r.eito hurgues e ao seu dever de as .. 
segurar a paz nece~ária a reprodu- · 
~ao das rela~ües capitalistas de 
produ~o; 3. a existencia de um pro
grama de a~ao elaborado pelos po
sitivistas, propondo que o &tado 
assumisse diretamente a prote~ do 
indígena; 4. ao grupo-de militares 
que estava na vanguarda da ''Co
missao Rondon", o qual, imbuído 
de um .profundo sentimento cívico, 
demonstrou ser ~ível o uso de 
métodos pacíficos para contatar 
grupos indígenas beligerantes; 5. ao 
trabalho de algumas associa~0es 
que, após a queda da Monarquia, 
mobili'Zaram esfor~os para de
nunciar e exigir o fim do extermínio 
de índios no Brasil. 

O estudo procura mostrar ain
da que os setores conservadores, 
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APRESENTA9AO 

Todo livro tem uma história por trás. Nao apenas a histó
ria da su.a elabora~ao, do trabalho propriamente dito de 
escreve-lo, mas a história dos múltiplos incidentes, as vezes 
pequenos, que ajudaram a despertar inquietacao pelo tema, , 
constituindo o desafio. E como uma armadilha que, aos 
poucos, vai enredando e, sem que se perceba, forma um 
cerco que só é rompido quando se decide enfrentá-lo. 

Ao ser convidada por José Mauro Gagliardi para prefa
ciar este livro, senti-me tentada a expor minha versao dessa 

. história. Creio que tudo comecou em 1976, quando um 
grupo de antropólogos, do qual eu fazia parte, decidiu 
estudar as comunidades indígenas dos P. l. Araribá, lcatu 
e Vanuíre de Sao Paulo, com o objetivo de implantar um 
programa cultural e económico que as beneficiasse. 

Cada um de nós tinha experiéncia diversa, tanto n.o 
campo da Antropología, como em questoes políticas. Al
guns apenas iniciavam seus estudos pós-graduados, outros 
contavam com longa experiencia em pesquisa etnológica. 
A f amiliaridade de alguns era maior com relacao a grupos 
de pouco contato, a de outros, com comunidades já bastan
te integradas. Os mais jovens conheciam a realidade 
indígena, principalmente, através de livros. Essa diversi
dade estimulou debates e recolocou temas aparentemente 
singelos, mas que dispararam questoes importantes. Uma 
delas, em especial, pode ser considerada um dos fios da 
meada deste livro. 
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Num dos muitos seminários que realizamos, alguém per
guntou: seriam as comunidades tribais pobres? Para todos 
nós o conceito de pobreza era facilmente compreendido: 
expressao clara do mundo capitalista, opuléncia, avanco 
científico, tecnológico, coexistindo com condicoes precá
rias de existencia material, fome e desencanto. 

Uma comparacao desatlisada entre a sobriedade mate
rial das comunidades tribais e a quantidade e variedade 
das mercadorias produzidas pela sociedade nacional, po
deria conduzir a conclusoes equivocadas. Concordávamos 
que a simplicidade tecnológica associada a distribuicao 
mais igualitária dos meios de producao e dos frutos do 
trabalho comunitário, se nao definiam uma sociedade como 
"rica", tampouco autorizavam designá-la como "pobre". 
lsso porque uma qualidade exemplar permeava essa so
briedade material: na comunidade o es/orco tendía, invaria
velmente, a ser usado para produzir as condicoes materiais 
da existencia social e reproduzir o patrimonio cultural, 
que o grupo · usufruía e preseroava. Sabíamos, entretanto, 
que isso se aplicava a grupos isolados e nao a comunidades 
que recebiam, de frente, o impacto da dinamica capital
ista. Nessas, a populacao indígena trabalhava, criava ri
quezas, mas nao usufruía o resultado, quase que inte
gralmente canalizado para ·a reproducao da economía 
dominante. 

Os Terena, Kaingang e Guarani que estudávamos, en
quadravam-se nessa última situacao: pequenos produtores 
ou assalariados que outrora experimentaram relativa abun
dancia, hoje substituída por expressoes de pobreza mate
rial e, mesmo, cultural e social. Envoltos num silencio de 
idéias e conceitos, esses índios retinham da sociedade bra
sileira apenas sua face repressiva. Acreditavam, por exem
plo, que a justica contemplava apenas os virtuosos. Em seu 
pensar, "ter direito" era prerrogativa dos que nao erram: 
"se a gente anda errado, nao tem direito". Direito, privi
légio daqueles que obedecem. A lei nao garante direitos, 
mas aponta erros. Sobre o trabalho, sua noca.o de direitos 
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era também escassa. Julgavam que férias e descanso sema
nal remunerado fossem privilégios apenas de funcionários 
e moradores da cidade e, tampouco, viam obstáculo ao 
trabalho infantil, "desde que a crianca já tivesse alguma 
/orca". 

Num mundo povoado de repressoes, idealizavam a vida 
no "mato", sonho distante, "onde cacar nao era trabalho, 
pescar, um divertimento e o restante era mel, flor de co
queiro e festas. Mas o mato acabou, vieram as fazendas e, 
no seu entremeio, as reseroas". Mas a vergonha maior que 
sentiam era "trabalhar tanto e produzir quase nada". 

Uma constatacao clara se impunha a todos nós: a assis
téncia do Estado, que em várias oportunidades garantía a 
sobrevivéncia biológica de grupos, nao favorecía o forta
lecimento da organizacao comunitária. Muito pelo contrá
rio causava desmobilizacao, crescente dependencia e po
breza. 

Uma das primeiras iniciativas do nosso grupo de traba
lho foi estimular a formacao daquilo que, na época, cha
mamos de conselho indígena. Nossa idéia era fazer com 
que discutissem seus problemas conjuntamente. 

Em pouco tempo, os moradores das trés reseroas deixa
vam transparecer nao só a esperanca de uma vida melhor, 
com mais liberdade de decisao, mas a disposicao e a inicia
tiva necessárias a construcao de uma vida mais desvincu
lada da presenca do Estado. 

Mas nosso avanco foi pequeno. Por ocasifío do Dia do 
Índio, em abril de 1977, um dos membros do conselho 
indígena do P. l. Araribá, no entusiasmo de explicitar suas 
reivindicacoes, acabou por formular severas criticas a 
administracao, diante do presidente da Funai. A interven.! 
cao veio imediatamente: para manter sua autoridade, o 
entfío chef e da Ajudáncia de Bauru da Funai cassou a voz 
indígena e dissolveu os conselhos. 

Convencidos de que nao poderíamos dar prosseguimento 
ao projeto, os trabalhos foram suspensos. Mas o descom
passo entre os objetivos liberais do Estado e sua prática 
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" autoritária sempre voltava a discussáo. Cada um de nós 
abordou a questáo sob angulo diferente. Em disserta{:oes, 
artigos, comunica{:oes em congressos e seminários, buscá
vamos entender melhor o processo que fazia o Estado con
ciliar principios de inspira~áo humanista, com procedi
mentos que inviabilizavam a sobrevivencia da comunidade 
indígena. 

Foi no fluxo dessas idéias, creio, que José Mauro Gagli
ardi decidiu estudar as condi{:oes históricas que cercavam 
a funda~iio do Seroi~o de Prote{:iio aos Índios, em 1910. 
Durante anos procurou em bibliotecas, arquivos e museus, 
in/ orma{:oes que permitissem reconstruir as razoes de Es
tado, o jogo das for~as políticas e a interoen{:iio de perso-_ 
nagens idealistas na constitui{:iio do indigenismo oficial. 

Procurando ·articular historicamente o passado, José 
Mauro Gagliardi integra com sucesso a questiio indígena 
no movimentado cenário dos primeiros anos da República. 

Seu excelente trabalho, de certa forma resposta a desa
fíos que nos cercaram há dez anos atrás, sublinha a neces
sidade de incorporarmos na memória nacional fatos esque
cidos. Faz-nos, igualmente, lembrar a reflexáo penetrante 
de Walter Benjamín: " ... os que num momento dado domi
nam sao os herdeiros de todos os que venceram antes"·. 

Carmen Junqueira 
maio/1987 
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dade social. Em particular ao revolucionário Francisco E. 
Penteado, ti educadora Leolinda Daltro, ao cacique Va
huin e ao indigenista Luís Bueno Horta Barbosa. 
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" 

INTRODUCAO 

Em 1910, durante o governo de Nilo P~anha, foi fundado 
o Servico de Protecao aos indios e Localizacao de Traba
lhadores N acionais, órgao subordinado ao Ministério da 
Agricultura, coma fun~ao de prestar assist~cia A popula
~ao indígena brasileira. ·O regulamento dessa reparticao 
foi elaborado a partir da idéia de que cabia A República 
resgatar os grupos indígenas do exterm.ínio a que estavam 
sendo submetidos desde os tempos coloniais, e colocá-los 
sob a sua prot~ao. A intervencao do Estado ocorreu num 
momento dramático. Na passagem do século XIX para o 
século XX, a expansao rápida do capitalismo no campo 
gerou diversos focos de conflito entre o indígena e o em
preendedor capitalista. A denúncia de chacina de indios 
era freqüente, como também eram freqüentes os casos de 
colonos mortos pelos indios. A fronteira que os separava 
configurava-se como estado de guerra permanente. 

O objetivo deste estudo é investigar as origens da políti
ca indigenista republicana, seus fundamentos políticos e 
ideológicos, bem como as condicoes históricas que pe~
tiram a sua institucionalizacao; quais os grupos sociais 
que participaram desse processo histórico e as ideologias 
que orientaram os agentes que nele atuaram. Pretende 
também apresentar os primeiros resultados da acao indi
genista e os entraves que encontrou para desenvolver sua 
atividade. O período que a análise cobre tem inicio na 
época em que a República foi proclamada, e chega até a 
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década de 1930, quando inicia a primeira fase de deca
dencia do S.P .l. Mas a investigacao se detém particular
mente nos primeiros trinta anos do período republicano. 

No século XIX, o trabalho de integracao do indígena na 
sociedade dominante esteve sob a responsabilidade da 
Igreja Católica. A prática do missionário junto aos indios 
era orientada pelos conceitos de 'catequese e civilizacao e 
sua atividade era subvencionada pelo governo do Império. 
Entretanto, coma fundacao do S.P.I., os conceitos de cate
quese e civilizacao desapareceram da legislacao indigenis
t~, sendo substituídos por urna orientacao leiga, que pre
tendia levar ao indígena protecao e assistencia. Com a 
abolicao da catequese, enquanto prática vinculada direta
mente ao Estado, a Igreja Católica perdeu um privilégio 
que mantivera durante muitas décadas, e a direcao do S.P.I. 
foi entregue a um grupo de homens que nao se identificava 
como clero. Se a Igreja era urna instituicao poderosa num 
país essencialmente católico, como explicar a sua ausencia 
nos quadros do órgao indigenista e a perda do privilégio 
de catequizar o indígena? · · 

O S.P.I. foi· fundado vinte anos depois de ter sido pro-
clamada a República, no período em que Rodolfo Miranda 
era o ministro da Agricultura. Em· 1908 houve um elo
q?ente debate em torno da .questao indígena, envolvendo 
diversos segmentos da -soc1edade. ·O debate teve início 
quando o diretor do Museu Paulista, Hermann von· Ihe
ring, afirmou em :um artigo que os indígenas do Brasil 
meridional eram um empecilho ao progresso, e sugeriti que 
fossem exterminados. A reacao dos setores liberais da 
sociedade foi imediata, gerando urna polemica que teve 
ressonancia nos anos seguintes. 

Esta pesquisa se restringiu a fatos históricos ocorridos 
nas regiOes Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, porque 
a expansao capitalista, no período estudado, atuava com 
mais intensidade nessas áreas. O procedimento que adota
mos para reconstituir os eventos foi a análise de documen
tos escritos por sacerdotes, militares, políticos e intelec-
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tuais. Esses documentos foram localizados em livros, jor
nais, atas, relatórios e revista da época, e freqüentemente 
apresentavam programas de acao e procedimento para 
tratamento do indígena brasileiro. 

O estudo a respeito do S.P.I. realizado por David H. 
Stauffer apontou como causas da sua fundacao a acao de 
homens da qualidade de Rodolfo ~iranda, bem como a 
press:io que a opiniao pública exerceu sobre o governo -
após a polemica a respeito do extermínio de índios -, 
para que encontrasse uma solucao para os conflitos entre 
indígenas e colonizadores. O seu trabalho enfatizou os fatos 
e personagens do período 1908-1910: 

"The present study seems to indicate that certain 
timely events and a combination of forces worked 
together after September, 1908, to produce the Indian 
Service in 1910". 
.•••......••.••••...........••..........•..••..........•.•••.•.....•......•..•...••..... , ..... 
"The single, jnclispensable element in the over all con
tribuition to the creation of the 'Servico de Prot~ao 
aos indios' was the enthusiastic and untiring labors 
of a relatively small number of Brazilians who not 
only recognized the need for such an agency but who 
discovered, in the new plan for aiding the Indians, a 
cause that excited and challenged them". 1 

No presente estudo, a acao dos homens, bem como as 
manifestace>es da opiniao pública em congressos, polemi
cas e debates, aparecem condicionadas historicamente e; 
por isso, foram consideradas apenas como elementos que 
aceleraram o processo histórico que instaurou o S.P.I., e 
nao como causa. Procuramos interpretar os dados através 
de uma vis~o crítica, embora partindo do pressuposto de 
que na base dos acontecimentos atuam as relacoes econó
micas de produ~ao. A orientacao teórica da nossa análise 

1 David Hall Stauffer. The Origin and Establishment o/ Brazil's lndian 
Service: 1889-191 O. Austin, 1955, p. 303 e 308 (xerox). 
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é originária da concepcao que afirma que as condicoes de 
existencia material condicionam as formas de consciencia 
dos individuos. Nessa concepcao de mundo, encontramos o 
suporte teórico que nos orientou na interpreta~o dos fa
tos históricos, que está sintetizada na seguinte frase: 

"Os homens fazem sua própria história, mas nao a fa
zem como querem; nao a fazem sob circunstlncias de 
sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 
diretamente, legadas e transmitidas pelo passado".2 

Nessa perspectiva teórica, a fundacAo do S.P.I. aparece 
como manifestacAo, no plano institucional, das transfor
macoes que ocorreram na estrutura economica do país a 
partir de 1870. Na luta pela fundacao do S.P.I. destaca-se 
principalmente a contribuicao dos positivistas brasileiros 
que, preocupados coma construcao da sociedade burgue
sa, conseguiram imprimir urna orientacao humanista e laica 
A política indigenista brasileira. A fundacao do S.P.I. e o 
seu conteúdo laico, contudo, sAo produtos do processo histó
rico que aboliu a escravidAo, introduziu o trabalho assala
riado, proclamou a República e secularizou o Estado, a 
educacao, os cemitérios, o casamento e outras instituicoes. 

Com este estudo pretendemos dar urna contribuicAo A 
Antropologia brasileira, pois há uma tendencia em gene
ralizar para toda a história do S.P.I. os fatos degradantes 
que marcaram os últimos anos da sua existencia. Assim, 
criou-se urna imagem negativa do S.P.I., tomando-se por 
referencia o período em que nele predominou o desmando 
e a corrupcao. Esse procedimento distorce a realidade e 
leva a uma visAo falsa do problema. Os dados apontam pa
ra uma nítida distincAo entre a prática que orientou o 
órgAo nas primeiras décadas de atividade e a fase em que 
entrou em decadencia. No entanto, a contribuicao mais 

1 Karl Marx. O 18 brumdrlo de Luis Bonapane. Rlo de Janelro, Ed. Paz 
e Tena, 1969, p. 17. 
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significativa talvez refira-se ao trabalho de reconstrucAo 
histórica de uma época em que é mareante a presenca do 
indígena na vida do país. Através da experiencia de alguns 
personagens, de suas paixOes e ideais, procuramos restau
rar um período da história nacional, que por descaso está 
caído no esquecimento, embora as experiencias individu
ais, os congressos e as pol~cas tenham. servido apenas 
para ilustrar o problema investigado, e nao como recurso 
explicativo. Ademais, por reunir urna quantidade conside
rá vel de documentos raros, esparsos pelas bibliotecas e 
museus de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, o trabalho justi
fica a sua existencia. 

---
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

l. O INf c10 DA CoLONIZA~Ao 

Os primeiros contatos entre o europeu, através dos portu
gueses em sua expansaQ ultramarina, e os índios brasi
leiros foram amistosos e alegres. Isso bem o demonstrou 
Pero Vaz de Caminha, em sua célebre carta1 a el-rei D. 
Manuel. 

Na quinta-feira, 23 de abril de 1500, dois dias após os 
primeiros sinais de terra, houve o prime:lro encontro com 
um grtipo de homens que andava pela praia. Alguns pre
sentes - chapéus, colares e papagaios - foram trocados. 
A medida que os contatos iam se tornando mais freqüen
tes, aumentava o número de índios que serenamente se 
aproximava, surgindo também algumas mulheres. "Eram 
pardos, de bons rostos e narizes bem feitos" e andavam 
n.us, para a perplexidade de Caminha, sem nenhum pudor. 

Nos dias que se seguiram, até· dois de maio, foram se 
desenvolvendo os lacos de amizade e simpatia entre os re
presentantes das duas civilizacoes. Caminha citou momen
tos em que os índios se misturavam com os marinheiros e 
os abracavam e caminhavam juntos, e dancavam, e juntos 
carregavam lenha para as embarcacoes. 

No dia 1~ de maio foi rezada a segunda missa. Em nome 
de Deus e a servico do Rei, solenemente, tomava-se posse 

1 Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1974. 
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da Nova Terra. Ao lado da cruz, cravada ao solo, símbolo 
do poder e da salva~Ao no Ocidente, dezenas de índios 
acompanharam inocentemente o ato religioso, sem pode
rem perceber que a semente da sua extin~Ao estava plan
tada. No dia seguinte, Cabral partiu para Calicute, dei
xando como garantia de sua amizade, como representantes 
da sua civiliza~Ao, dois degredados, ambos condenados A 
pena capital. A fun~Ao deles, entre os índios, era aprender 
a língua e colher informacoes, com vistas ~s futuras via
gens de ocupacao.2 

Nas tr~s primeiras décadas após o primeiro contato da 
esquadra de Cabral com os indígenas .brasileiros, pouco se 
preocupou a coroa portuguesa com a nova conquista. Por
tugal restringiu suas atividades A exploraclo da madeira, 
l vigilancia do litoral para garantir a posse do negócio e A 
instalacAo de feitorias. Essa situa~Ao era decorrente do 
grande empreendimento economico mantido pela metró
pole portuguesa com o comércio de especiarias das indias 
Orientais. Todavia, como fracasso desse empreendimento, 
com a perda do monopólio da rota de comércio com as 
indias, que foi sendo cedido paulatinamente aos holande
ses, credores da Coroa portuguesa, é que Portugal volta 
sua atencao l ocupaclo do Brasil. 

A op~Ao viável A Coroa portuguesa, para ocupar as ter
ras brasileiras e garantir a sua propriedade, foi o incentivo 
aos investidores particulares, através de doacoes," que por 
meio de seus próprios recursos monetários deveriam ini
ciar a exploracao economica. Assim surge a figura do 
donatário. 

" ... saíram em geral da pequena nobreza, dentre pes
soas práticas da india, afeitas ao viver largo da con
quista, porventura coactas nas malhas acochadas da 
pragmática metropolitana. Muitos nunca vieram ao 
Brasil, ou desanimaram como primeiro revés. El-rei 

1 Ibidem. 
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cedeu ls pessoas a quem doou capitanias alguns dos 
direitos reais, levado pelo desejo de dar vigor ao re-
. . d "ª gime agora organiza o; ... . 

Os poderes desses régulos eram amplos. Além da posse 
de um vasto território, inalienável e transmitido heredita
riamente, podiam ainda fundar vilas, nomear tabeliOes, 
ouvidores, punir crimes, escravizar fndios, conceder ses
maria etc. Em troca, deviam pagar A Coroa portuguesa o 
dízimo dos produtos da terra, o quinto dos metais precio
sos e respeitar o monopólio sobre certos produtos naturais, 

· como o pau-brasil. 
Com a implanta~Ao da economia acucareira, a visAo para

disíaca do indígena cedeu lugar A "guerra justa'' e outras 
formas de preacAo. Embora a figura do escravo fosse pre
dominante na grande lavoura canavieira, o indígena foi 
sendo incorporado ao trabalho, na medida das necessida
des dos negociantes que aqui se estabeleceram. Nas pri
meiras Cartas de DoacAo, já se encontra, entre outros di
reitos do donatário, o de aprisionar e vender índios. 

Quando os holandeses, no século XVII, tomaram as fon
tes fomecedoras de escravos, intensificaram-se no Brasil 
as .ac6es de preaclo indígena, como forma de substituir 
aquelas fontes, agora em poder dos holandeses. Mesmo 
como nao-consentimento dos jesuítas, responsáveis pela 
catequese, a captura de índios se estendeu pelo sertlo e 
atingiu também as reducoes4 que estavam sob a direcAo 
dos padres, o que iria, por isso mesmo, criar um sério 
conflito entre padres e colonos. 5 A situaclo s6 foi normali
zada com o restabelecimento do tráfico de escravos afri
canos, na segunda metade do século XVII, mas nem por 

1 Caplatrano de Abreu. Cap{tulo8 de hist6rla Colonial. &- ed., Rio de 
Janeiro;-Ed. Clviliza~lo Brasileira, 1976, p. 36. 

• As redu~&!s eram aglomera~ indígenas subordinadas l autoridade 
dos padres. Nelas os Cndios eram confinados a uma rígida disciplina de tra
balho e ora~Oes. 

• Nelaon Wemeck Sodré. Forma~ hist6rlca do Bnuil. Slo Paulo, Ed. 
Bru~i licnse, 1968, p. 155. 
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isso os indígenas deixaram de ser vf timas das acoes de 
preacao. Paralelamente ~ prática da preacao, o indígena 
foi assediado por um outro tipo de guerra desenvolvida 
principalmente pelos padres, preocupados com a propa
gacao dos dogmas religiosos. Essa prática de inculcacao 
ideológica visava despojar 9 indio dos· seus traeos cultu
rais peculiares, a fim de transformá-lo num trabalhador 
bracal, com a mentalidade. do homem ocidental. 

\ 

2. As REFORMAS DE PoMBAL 

O período que antecedeu ao governo de Pombal foi marca
do por urna evidente contradicao entre os interesses dos 
colonos, favoráveis ~ utilizacao do indio n~ produ~ao de 
mercadoria, e os interesses dos religiosos, que defendlam a 
segregacao total das popula~oes que estivessem sob seu 
controle. 

Pombal conseguiu superar esse . dilema na medida em 
que criou urna legislacao que incorporava as reivindica
coes das duas tendencias em oposicao. No dia 14 de abril 
de .1755, foi decretado o primeiro alvará que, entre outras 
providencias, incentivava o casamento inter-racial ·e equi-

. parava os índios aos colonos, em termos de trabalho e 
direitos. Em 6 de junho de 1755, foi decretada a liberdade 
irrestrita ·do indio, e no dia seguinte foi totalmente supri
mido por lei - Alvará ;de 7 de junho - o trabalho dos 
religiosos junto aos índios, o ,que vigorou inicialmente no 
Pará e Maranhao, e após o Alvará· de 8 de maio de .1758 
estendeu ... se. para todo o Brasil. 6 

Essa legislacao, ao mesmo tempo que se preocupava 
com a liberdade e educacao do índio, bem como em prepa
rá-lo para a vida civilizada sem escravizá-lo, proibia o uso 
da língua geral, o tupi, tornando o portugues a língua 
oficial. As aldeias em que moravam logo foram transfor-

• Caio Prado Jr. FormafáO do Brasil Contempordneo. Sao Paulo, Ed. 
Brasiliense, 1973, p. 92-105. 
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vilas ou freguesias. Era· a primeira tentativa de solucionar 
o problema indígena sem o recurso da violencia armada, 
dentro do quadro institucional da época. 

As medidas tomadas pelo Marques de Pombal visavam 
legitimar a ocupa ca o do território ·brasileiro e acabar com 
a desagregacao interna, o que daria unidade política · 'e 
cultural ~ Colonia, base para a manutencao da hegemonia 
portuguesa. Ele lancou os primeiroS- marcos para a forma
cao da nacionalídade brasileira. Todavia, em 1777 ocorre a 
sua queda, em conseqüencia da morte de D. José I, do qual 
fora ministro. Em 1798, pela Carta Régia de 2 de marco, a 
legislacao indigenista por ele criada foi abolida. . 
. Com a extincao da legislacao pombalina, um período de 

relativa calma teve fim e, gradativamente, foram sendo 
retomados os métodos violentos de contato com os fndios. 
A Carta Régia de 13 de maio de 1808 é um dos exemplos -
mais chocantes· do nível que ·atingiu a repressao ~s popula
coes indígenas, ém particular aos BotocudQs de Minas 
Gerais, a qual dispunha do incentivo e legitima~ao da-ilus-
trada Coroa portuguesa: · ' 

' " . ./' . •. ~ : .. ... . . ' ' 

"~ .. desde o momento em~ que receberdes esta Minha 
ciírta Régia; deveis considerar como principiada cón
tia estes indios antropófagos urna guerra ofensiva que 
continuareis sempre, . em todos· OS' anos, nas esta~OeS 
sé~as, e que nao terá fim senáo quando tiverdes a 
felicidade de vos ver assenhorear das suas habitacoes, 
e ~~e os capacitar da superioridade das minhas Reais 
armas, de maneira tal que, movidos do justo terror 
da~ mesmas, pe\!a1n a paz, e sujeitando-se ao doce 
j~o das leis, e prometéndo viver em sociedade, pos
sa':in vir a ser vassalos úteis, como já o sao as imensas 

o\ 

v.ariedades de índios, que nestes meus vasto·s Estados 
do Brasil se acham aldea dos ... "7

• · 

., Carta Régia, 13/5/1808. Coleféi.O das leis do Brasil de 1808. Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional. 1891, p. 38. 
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Outra evidencia é a Carta Régia de 5 de novembro de 
1808. De igual conteúdo que a anterior, também propOe o 
uso da violencia como meio de "civilizar povos bárbaros", 
no caso os Kaingang, através de urna "escola severa". Pro
pOe ainda a prática da. escravidlo para os indios que caís
sem prisioneiros nas mios dos responsáveis pela ca~ada: 

"... que todo miliciano, ou qualquer morador, que 
segurar algum destes índios, poderá considerá-lo, por 
15 anos, como prisioneiro de guerra, destinando-o ao 
servi~o que mais lhe convier". • 

3. A PoúncA INDIGENISTA oo IMPtmo 
' 

A partir de 1822, as for~as liberais que atuaram no proces-
so que proclamou a Independencia tomaram consciencia 
da necessidade de definir urna política indigenista para o 
Império. O documento mais significativo desse período foi 
o projeto elaborado por José Bonifácio de Andrada e Silva, 
apresentado A Assembléia Geral Constituinte em 1823.9 

José Bonifácio acreditava que, se fosse mudado o método 
de atra~Ao, o indígena poderla integrar-se pacificamente A 
sociedade brasileira. Nesse sentido, propOs que o re].aciona
mento entre. o Estado e as popula~Oes indígenas fosse ori
entado por quatro principios básicos: justi~a - como meio 
de assegurar que as terras dos indios fossem compradas e 
nAo esbulhadas -, brandura, constAncia e sofrimento -
para cativar seus sentimentos e pregar-lhes a fé cristA. 
Entre outros meios apontados por José Bonifácio para 
civilizar o indígena, podem ser citados: 

' Carta Régla. 5/11/1808. Co~o ~ leU do Brail de 1808. Rio de 
Janelro. Imprensa Nacional, 1891, p. 158. 

' José Bonifácio de Andrada e Silva. "Apontamentos para a civillza~Ao 
dos fndios bravos do lmpério do Brasil". Apud Augusto Emflio Zaluar, 
Peregrina9fo pela Província de Silo Paulo (1860-1861). Rio de Janeiro. 
Llvrarla de B. L . Gamier. 1863, p. 329' a 362. 
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Primeiro, o comércio, como forma de aproxima~Ao en
tre brancos e índios. Na primeira fase seriam trocados 
produtos silvestres por espelhos, anzóis, facas etc., "para 
que comecem a diferenciar o meu do teu", e, posterior
mente, nas aldeias indígenas seriaJn organizados merca
dos ou feiras onde pudessem comercializar os produtos 
por eles cultivados, como o algodAo, o tabaco, o café, o 
gado etc. 

Segundo, os casamentos mistos, entre brancos, mulatos, 
(propiciados pela introduc~o destes nas aldeias) e índios, 
para misturar as ra~as, "unindo os interesses d~ todos numa 
só nacAo". 

Terceiro, o trabalho de catequese, o qual deveria ficar a 
cargo de um colégio de missionários, que enviarla ~s al
deias e missoes de contato - Bandeiras - párocos. com 
instru~Oes sobre as línguas indígenas, usos e costumes. No 
caso das aldeias, o poder político ficaria concentrado nas 

· mAos do pároco, uma vez que sua jurisdicAo ultrapassava 
a esfera do religioso e chegava A área policial. Para isso 
deveria contar coma ajuda de for~as militares que fica
riam aquarteladas a alguma distancia da aldeia e que lhe 
dariam apoio em caso de necessidade. Na área da aldeia, o 
pároco sempre agiria em conjunto com um representante 
indígena - "o maioral" - nos casos de punicoes e na fis
caliza~Ao das transacoes econ6micas entre índios e bran
cos. Esse chefe indígena seria escolhido através de dois 
critérios: aquele que se vestisse melhor e tivesse a casa 
mais asseada e/ou aquele que demonstrasse mais aptidlo 
na instru~Ao escolar. Nos contatos comos indios bravos, o 
missionário deveria estar presente para persuadi-los com 
presentes e promessas, bem como para nAo permitir que 
velhos e adultos fossem forcados a abaD:donar seus hábitos 
imediatamente. 

Quarto, a agricultura, A qual os índios deveriam ser in
troduzidos, a fim de que pudessem produzir generos ali
menticios, tanto para o autoconsumo como também para a 
comercializa~~º· As doencas deveriam ser prevenidas com 
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rigor, a través de meios adequados - vacina; enfenharia -
para evitar a contaminacao. 

Por fim! ~Tribunal Superior, que deveria supervisio
nar a ad.mimstracao tanto civil quanto eclesiástica de todas 
as aldeias ·de cada provincia .. 

Em 27 de outubro de 1831, foi decretada a lei que revo
gava as cartas régias que oficializaram a gueITa aos fndi
os, bem como a escravidao dessas gentes. Na década de 1840, 
o gov~m.o pas~ou parte ~o controle da catequese dos fndios 
aos. nuss1onános ~apuchinhos, que oficialmente comecaram 
a vir para o Brasil a partir do Decreto n11 285, de junho de 
1843, e complementado pelo Decreto n 11 373 de 1844, tendo 
suas depesas assegurada pelo govemo do Império.10 

Em 24 de julho <:fe 1845 foi promulgado o Decreto 
n2 

426, que. estabelecia as normas de administracao das 
popula~oes indígenas brasileiras11• O decreto em essencia· 
ti.nha '?~r finalidade introduzir o indígena ~um modo d~ 
vida · bp1camente europeu, transformando-o em trabalha
do.r ?ra~al e liberando, com isso, os imensos territórios que 
onginalmente eram seus. Em 18 de setembro de 1850 foi 
decretada a Lei 601 - 'Lei de Terras -, que, associa~ ao 
Decreto n11 426, veio legitimar a ocupacao das terras indí
genas. De. acordo como artigo 12 dessa. lei, cabia ao Go
vemo. reserv~r terras "para a coloniza ca o dos indígenas". 
Com isso, o indígena passou da condicao de proprietário 
natural da terra A condicao de expropriado e a depender 
da benevolencia do Estado para ter algo que um dia lhe 
pertenceu. O ~ecr~to n11 426, ·no entanto, orientava para 
que as populacoes indígenas fossem civilizadas através de 
métodos brandos. Foi contra esse aspecto ~ a proibicao 

1~ Um estudo minucioso da política indigenista do século XIX '.foi 
reah~a?o por Carlos de Araújo Moreira Neto: A poUtica indigenista 
brasi~eira durante o s~culo XIX. Tese de Doutoramento apresentada a 
~de1ra de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ci@ncias e Letras de 
R.10 Claro, SAo Paulo, 1971 (mimeografado). 

•
11 Cole~élo das leis do Império do Brasil de 1845. Rio de Janeiro 

Re1mpressa na Typographia Nacional, tomo VIII, parte 11, 1866. ' 
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do uso da forca que se voltaram os interesses retrógrados, 
cujo principal porta-voz foi Francisco Adolfo Varnhagen. 

Na época em que esse decreto foi promulgado, o Brasil 
enfrentava sérios problemas relacionados ao tráfico de 
escravos africanos. A Inglaterra, que ainda no século XVIII 
fora a responsável pela maior parte dessa atividade econo
mica, a partir do século XIX - principalmente depois de 
abolir o tráfico nas suas colonias - transformou-se na 
mais importante combatente do comércio humano. Em 7 
de novembro de 1831, sob forte pressao da Inglaterra, o 
Brasil decreta urna lei proibindo o tráfico de escravos, 
ficando ~quele país reservado o direito de inspecionar em 
alto mar os navios considerados suspeitos do tráfico ilegal, 
durante quinze anos após essa data. Essa lei estava fadada 
a se tomar letra morta, pois mesmo na ilegalidade o tráfi
co continuou sendo urna prática constante, urna vez que, 
além de ser urna atividade altamente lucrativa, a econo
mia brasileira estava, a rigor, calcada em cima desse tipo 
de mao-de-obra: o trabalho escravo. 

Quando se aproximava a data em que deveria expirar 
esse prazo de quinze anos, a Inglaterra tentou negociar 
com o govemo brasileiro, mas lhe foram negadas novas 
concessoes. Diante de tal situacao, despojada que estava 
do instrumento de poder mais importante de que dispu
nha, e visando manter sua hegemonia~ a Inglaterra, atra
vés de um ato - o Bill Aberdeen - aprovado pelo parla
mento ingles em 8 de agosto de 1845, declarou legal o 
apresamento de navios utilizados no tráfico africano, po
dendo, ainda, submeter seus tripulantes a julgamento nos 
tribunais do almirantado ingles. A partir desse instante, os 
navios ingleses nao pouparam esforcos para mover a mais 
violenta repressao ao tráfico de escravos, com o objetivo 
de acabar, de urna vez por todas, com essa atividade.12 

u A intrarisigéncia da InglateITa em rela~ao a proibi~ao do tráfico 
negreiro nao fol, em circunsUlncia alguma, de natureza moral ou humanis
ta; mas sim de ordem econOmica, pois era de seu interesse que as colonias 
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Ao governo brasileiro nao restava alternativa senao ceder 
a severa vigilancia exercida pelos navíos ingleses, que cons
tantemente patrulhavam seu litorat Por outro lado, ce
dendo as pressoes, o Brasil poderia solucionar o impasse 
criado com a Inglaterra e assim restabelecer o fluxo de 
capital ingles que aqui era investido. Em 1850, o governo 
do Império decreta a extincao do tráfico de escravos, atra
vés da Lei Eusébio de Queirós, que rapidamente pos. fim a 
essa atividade: nos anos de 1849 e 1850 foram importados 
respectivamente 54.000 e 23.000 escravos; no ano de 1851 
foram importados 3.000, e em 1852, foram importados 
apenas 700 escravos. Era, portanto, o fim da -importacao 
da mao-de-obra escrava.13 

Em 1849, Vamhagen fez diversas consideracoes a res
peitó do tráfico de negros e da substituicao do escravo 

·africano pela mao-de-obra do indígena, num artigo que 
posteriormente foi refeito e reimpresso num periódico lite
rário~ 14 · Ele alerta va para a ameaca que representa va o 
contingente de escravos africanos a seguranca nacional e 
ao futuro do .Brasil, pois, a medida que cresciam numeri
camente, poderiam, no futuro, inverter a relacao de poder 
existente, transformando os brancos em seus subordina
dos. O meio para solucionar a ameaca que os escravos 
representavam no país seria comecar pela jmediata ex
tincao do tráfico, urna vez que nao fazia sentido o Brasil 
importar negros da África, quando dispunha de indios em 

. 
adotassem o trabalho livre como rela~ao econoniica fundamental, base da 
economia capitalista, da qual era a vanguardeira. . 

13 Caio Prado Jr.-História económica do Brasil. Sao Paulo. Ed. Brasili
ense, p. 209. 

14 F. A. Varnhagen. "Memorial orgAnico". Revista Guanabara, Rio de 
Janeiro, 1851, p. 390-402. A política indigenista defendida por Varnhagcn 
neste artigo f oi reiterada em dois outros artigos: 111) "Discurso preliminar 
- Os indios perante a nacionalidade brasileira". in Hist6ria geral do 
Brasil. Rio de Janeiro, E. e H. Laemmert, tomo segundo, 1857, p. XV a 
XXVIII. Esse texto, publicado apenso ao segundo volume da História geral, 

· foi originalmente escrito em 1852 e enUio oferecido ao impcrador; 29) "Os 
indios bravos e o Sr. Lisboa". Lima, Imprensa Liberal, 1867. 
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quantidade suficiente para suprir as necessidades da 
demanda interna de mao-de-obra.15 

Com esse argumento, Vamhagen tentava recriar os meios 
de legitimacao política que permitissem desencadear no
vamente a caca ao indio, que havia sido proibida pelo 
Decreto 426. Para ele, o índio era mais vantajoso para a 
economia nacional do que o negro, urna vez que já se en
contrava no local de trabalho; bastava prende-lo e trans
formá-lo em vassalo. Como único meio possível de pro
duzir resultados satisfatórios, Varnhagen propunha o uso 
da forca: 

"Nao ternos outro recurso, para nao estarmos séculos 
a espera de que estes queiram civilizar-se, do que o 
de declarar guerra aos que ~ao se resolvam submeter
se, e o ocupar pela forca essas terras pingues que 
estao roubando a civilizacao" .16 

Varnhagen classificou a populacao indígena brasileira 
em "índios mansos" e "índios bravos", e a partí~ desse 
critério indicou os meios para enquaqrar cada urna dessas 
categorias na sociedade brasileira. 

O meio mais conveniente para atrair os "índios mansos" 
ao gremio da civilizacao seria: obrigá-los a se fixar num 
lugar, terem suas casas, e domesticá-los durante .algum 
tempo, para que pudessem perceber, "saborear" as vanta
gens da nova sociedade . 

u Por trás das preocupa~oos de Varnhagen. é provável que houvesse o 
horror de que se generalizassem para as províncias do Brasil rebelioos do 
tipo da Cabanagcm, a qual havia eclodido no Pará na década anterior 
(1835). e que teve suas fileiras engrossadas rapidamentc pelo.s "tapuios", 
indios e mesti~os da regiao. Francisco Soares D'Andrea, pres·1dente dessa 
província, definiu a Cabanagem como urna "conspira~áo de índios e outros 
homeñs de cor. ligados em pacto secreto a dar cabo de tudo quanto .for 
branco". DetaU1es sobre a participa~ao de índios e mesti~os nessa rebehao, 
bcm como da repressao que sobre eles se abateu, podem ser encontrados em 
C. A. Moreira Neto. Op. cit. 

te F. A. Varnhagen. "Memorial organico". Op. cit. p. 394. 
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" Para os "índios bravos", que atacavam colonos e povoa
coes, que dificultavam a abertura de estradas e criavam 
nas províncias onde habitavam "um estado permanente de 
guerra civil", o meio mais eficaz seria a preacao seguida 
do "cativeiro temporário". 

No discurso de Varnhagen, pode-se notar seu imenso 
desejo de fornecer dados políticos e ideológicos que pudes
sem legitimar intervencoes mais radicais do Estado junto 
as populacoes indígenas, que ameacavam e entravavam, 
com seus ataques ou simplesmente com sua presenca, o 
desenvolvimento ,economico e o progresso social. 

O Decreto nº 426, de junho de 1845, fundamento da 
política indigenista da época, com todas as contradicoes 
que lhe sao peculiares, com seus objetivos altamente noci
vos as populacoes indígenas, pois estavam voltados para a 
expropriacao dos seus territórios e para a inculcacao de 
valores estranhos ao seu modo de vida, nem por isso dei
xou de ser alvo das mais severas críticas provenientes dos 
segmentos mais conservadores da sociedade. Isso porque 
formalmente orientava para que os contatos comos indios 
fossem realizados por meios persuasivos, numa época em 
que era normal o uso da forca armada para aliviar as 
tensoes sociais e abrir caminhos ao desenvolvimento eco
nomico.17 

Varnhagen, ao criticar o tráfico de escravos, a política 
indigenista vigente e a filosofía liberal, elaborou urna 
imagem irreal do índio - preguicoso, traicoeiro, anti-so
cial -, mas que se adequava plenamente as necessidades 
da sociedade brasileira que se formava. Com isso, o índio, 
que para os liberais era o dono das terras em que habitava 

17 "Deve-se dizer que esse regulamento é , no fundo, liberal, porque se um 
ou outro artigo, oriundo das opini0es da época, contém medidas opressoras 
como por exemplo a que se refere a vacina~ao compulsória, a grande 
maioria das suas disposi~oes, e assirn também o espírito geral da obra, sáo, 
franca e abertamente pela liberdade e prosperidade do indio". Manuel da 
Costa Miranda e Alípio Bandeira. "Memorial", in O Direito, Revista 
Mensal de Legisla~ao, Doutrina e Jurisprud@ncia, Rio de Janeiro, set. a 
dez., vol. 119, 1912, p . 237. 

36 

por "direito natural", na sua proposicao metamorfoseou
se em intruso, e o conquistador europeu, que era o alie
nígena, adquiriu o status de cidadáo brasileiro, agente da 
história nacional.1ª 

Por trás desse esforco perpretado por Varnhagen para 
institucionalizar o uso da forca - bandeiras, vassalagem 
por quinze anos, morte para os que resistissem - havia 
urna questao mais ampla, um projeto político para o Bra
sil. Varnhagen esbocou para o Brasil um modelo de socie
dade sem rebelioes, mais "clara", católica e governada por 
urna monarquia. Este projeto nao comportava a presenca 
de índios bravos, nem de negros em grande quantidade, 
menos ainda de rebelioes que pudessem por em risco o 
regime político vigente. Civilizar o Império, dizia ele, era a 
tarefa crucial que se colocava naquele momento. Para que 
isso se tornasse possível, era necessário impor a populacao 
autóctone o pacto social proclamado pelos conquistado
res, "acabar paulatinamente com a escravidao africana", 
"admitir no país mais gente branca"; enfim, criar urna 
unidade nacional e étnica para o Brasil, pois seu futuro 
dependeria de providencias dessa natureza. 

O período imperial terminou em 1889, desmoronando, 
com ele, a estrutura jurídico-política que sustentava a 
monarquia. No entanto, a reorganizacao da sociedade 
brasileira nao alterou a forma de relacionamento que 
envolvia o indígena e o colonizador. Os conceitos de cate
quese e civilizacao continuaram orientando o trabalho de 
incorporacao do indígena a sociedade dominante, e a 
mediacao entre o Estado e os grupos indígenas permane
ceu um privilégio da Igreja Católica. A póstura autoritária 
representada por Vamhagen, que propunha o uso da forca 

11 Alguns intclectuais brasileiros de forma~ao liberal, através de livros 
e artigos, fizeram severas críticas as idéias antiindígenas de Vamhagen. 
Entre e les destaca-se Domingos José Gon~lves de Magalhacs, com sua 
mcmória "Os indígenas do Brasil perante a história ",publicada em 18 60 na 
Revista do Instituto Hist6rico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, tomo 
XXIII. 
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para subordinar o indígena, seria reproduzida por H. von 
Ihering. Os crimes que eram praticados contra os índios 
durante o Império iriam desfrutar da mesma impunidade 
no início da República. Esse quadro político somente iria 
sofrer alteracao a partir de 1910, coma fundacao de um 
órgao voltado para a protecao dos grupos indígenas. 
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CAPÍTULO II 

O ADVENTO DA REPÚBLICA 

l. Ü DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA 

Na segunda meta de do século XIX, a sociedade brasileira 
foi sacudida por um conjunto de transformacoes economi
cas e políticas, que surgiram com o desenvolvimento da 
economia cafeeira e ocasionaram profundas repercussoes 
na organizacao poli ti ca da na ca o. 

O café, inicialmente cultivado no vale do Paraíba, pos
teriormente deslocou-se para o Oeste paulista, deixando 
para trás apenas imagens de urna época de progresso e 
euforia económica. 

A oligarquía que dominava o vale do Parafba, embora 
estivesse em franca decadencia - sem crédito financeiro, 
empregando o trabalho escravo, utilizando técnicas de pro
ducao ultrapassadas em terras exauridas -, continuava 
sendo o suporte político da monarquía. No Oeste paulista, 
ao contrário, as prósperas fazendas de café se multiplica
vam rapidamente. Através da inovacao dos métodos de 
producao, os fazendeiros aumentavam cada vez mais o 
volume de mercadorias produzidas e, com a introducao do 
trabalho assalariado, transformaram essa regiao .no pólo 
mais dinamico da economia nacional.1 

A oligarquia que se formava em conseqüencia do visí
vel sucesso do cultivo do café no interior de Sao Paulo, 

1 Raymundo Faoro. Os donos do poder. Ed. Globo, vol. 2, 1977, p. 455. 

39 



embora participasse com grande destaque na producao da 
riqueza nacional, nao tinha nenhuma expressáo no plano 
político. A contradicao entre os setores retrógrados da 
economia brasileira, representados pelos produtores de 
acúcar do Norte e os cafeicultores do vale do Paraíba, 
intimamente ligados A .monarquia, e os fazendeiros do Oeste 
paulista, representantes de urna nova mentalidade econo
mica e política, mas sem participacao na esfera das de
cisOes políticas, só iria encontrar a sua superacao com o 
advento da República. 

A expansao da economia cafeeira foi acompanhada pela 
abertura de novas vias de comunicacao, principalmente 
estradas de ferro, para facilitar a rápida circulacao das 
mercadorias. Vilas e cidades, construidas As pressas, fo
ram surgindo na rota do café, propiciando o aparecimento 
de urna atividade comercial incipiente.2 Assim ia se efeti
vando a ocupacao dos territórios dos índios. 

Com o incentivo A vinda dos imigrantes europeus para o 
Brasil, o ttabalho assalariado gradativamente transformou
se na rela~ao de producao mais comum das fazendas de ca
fé do Oeste paulista. Essa inovacao nas relacoes de traba
lho deu início A formacao de um mercado interno. Mas foi 
na instituicao servil que as transformacoes que se opera
vam no país se fizeram sentir mais rapidamente, através do 
processo que culminou coma abolicao do trabalho escravo.3 

O dinheiro que entrou em circulacao como resultado do 
trabalho assalariado, e a ansia dos fazendeiros em investir 
o capital acumulado na producao do café, tomaram possí
vel o nascimento de pequenas fábricas ligadas A producao 
manufatureira de artigos como o chapéu, a vela, o sabao, a 
cerveja, o cigarro, o fósforo, o tecido de algodao etc.4 

1 Sérgio Milliet. Roteiro do café e outros ensaios. Col. Departamento de 
Cultura. vol. XXV. SAo Paulo. 1939, p. 22. 

ª Celso Furt.ado. Fonnaf4o econ6mica do Brasil. SAo Paulo. Ed. Nacional, 
1974, p. 152 e 171. 

4 Warren Dean. A industrlalizafao de Sil.o Paulo. sao Paulo, DIFEL 
p. 9-22; Heitor Ferreira Lima. Hist6ria poUtico-e~mica do Brasil. SAo 
Paulo, Ed. Nacional. Col. Brasiliana. vol. 347, p . 268. 
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O rápido processo de transformacao que se propagou 
pelos ramos da economia brasileira no último quartel do 
século XIX, alterando as relacoes de producao, nao foi, 
todavia, acompanhado pelas transformacoes necessárias na 
estrutura política. Esse descompasso gerou uma profunda 
contradicao entre o desenvolvimento economico e a orga
nizacao política brasileira. 5 

A oligarquia do Oeste paulista, que necessitava de li
berdade para levar adiante o processo de modernizacao 
que havia sido desencadeado pela economia cafeeira, es
barrava freqüentemente na excessiva centralizacao políti
ca do aparelho de Estad9 que caracteriza va a administra
cao imperial, e que se expressava principalmente através 
do poder Moderador, da vitaliciedade do Senado, das elei
coes A base de renda ... 

Foi nesse contexto histórico que poliferaram com mais 
intensidade as idéias republicanas, surgindo, por conse
guinte, a possibilidade de ser alterado o quadro político 
institucional vigente e adequá-lo As novas condicoes do 
desenvolvimento economico e social. 

A campanha pela extincao do trabalho escravo, cuja 
derradeiro fim havia sido a Lei Áurea, havia de certa for
ma testado as forcas sociais em luta. Aglutinados em torno 
dos ideais republicanos, os setores da sociedade interessa
dos na queda da monarquia comecaram a articular a cons
piracao, e nao tardou o golpe militar que iria instaurar o 
regime republicano. 

Nos últimos anos de sua existencia, a monarquia havia 
se enfraquecido, em razao de urna série de incidentes que 
a indispuseram com setores do clero, do exército e da oli
garquia tradicional, que participavam da legitimacao do 
poder. Por outro lado, coma criacao do Partido Republi
cano ..em 1870, a propaganda contra a centralizacao do 
poder político rapidamente se alastrou, principalmente por 
Sao Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

1 Calo Prado Jr. Hist6ria econamica do Brasil. sao Paulo. Ed. Brasl
liense, p. 209. 
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" Entre as tendencias políticas que mais contribuíram para 
a queda da monarquia, destacam-se as que eram represen
tadas por pessoas como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, 
entre outros, que haviam participado com ardor da cam
panha abolicionista e eram favoráveis a um sistema fede
rativo para o Brasil. O Partido Republicano, cuja atuacao 
política era mais efetiva, estava dividido em duas alas: 
a faccao moderada, que assumiu a direcao nacional do par
tido após o congresso de maio de 1889, a qual propunha 
meios pacíficos para se chegar ~República e que era lide
rada por Quintino Bocaiúva; e a faccao revolucionária, 
liderada por Silva Jardim, a qual era favorável ao recurso 
da violencia para chegar ao poder. 

Também participava da conspiracao um segmento do 
exército composto de jovens oficiais liderados por Benja
min Constant. Esse grupo político, o mais organizado, 
acreditava que lhe cabia urna missao salvadora na história 
nacional, e que naquele momento deveria intervir como 
objetivo de corrigir as anomalias políticas do regime vi
gente. Entre as hostes políticas que se aliaram para lutar 
contra .o despotismo político do Imperador, ganhava cada 
vez mais destaque a oficialidade jovem, liderada por Ben
jamin Constant, cuja organizacao e orientacao repousa
vam sobre os principios do positivismo. 

2. As ÜRIGENS no Posrr1v1sMo 

A filosofia positivista comecou a ser divulgada no Brasil a 
partir de 1850, quando alguns trabalhos de natureza cien
tífica, alicercados sobre os canones do positivismo, foram 
apresentados na Escola Militar. Nesse ano, Joaquim Perei
ra de Sá defendeu perante a congregacao dessa escola urna 
tese sobre os principios da Estática. No ano seguinte, Joa
quim Mauro Saiao apresentava outra tese sobre os funda
mentos da Hidrostática. Em 1855, Augusto Días Carneiro 
ingressou na congregacao da Escola através da apresen
tacao de urna tese sobre Termologia. Assim foram suce-
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dendo-se os trabalhos teóricos de orientacao positivista, 
apresentados nos principais estabelecimentos de ensino do 
Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, Escola Militar, Escola 
Politécnica etc. 8 

A Escola Militar foi um dos principais centros de pro
pagacao da doutrina positivista. Tanto o corpo docente, 
quanto a orientacao dos cursos, foram fortemente influen
ciados por essa filosofía. Benjamin Constant era o profes
sor que mais se destacava nessa entidade. Ele havia se 
transformado no principal responsável pela irradiacao do 
positivismo entre os militares jovens, entre os quais es
tavam Ximeno de Villeroy, Candido M. S. Rondon, Tasso 
Fragoso, Júlio C. Horta Barbosa, Francisco B. Horta Bar
bosa, Nicolau B. Horta Barbosa, Alípio Bandeira, Manuel 
Rabelo e Lauro Sodré.7 

Em 1887, comecou a ser impressa a Revista da Famflia 
Academica, que era o órgao dos jovens militares, através 
do qual manifestavam a ideologia do grupo a que perten
ciam. Na comissao de redacao, entre outros, estava Candi
do M. S. Rondon, responsá vel por urna série de artigos 
sobre "Teoria da Eliminacao". Também colaborava com a 
revista Euclides da Cunha. 8 

Em 1865, Luís Pereira Barreta voltou da Europa. Im
buído de idéias positivistas, iría tornar-se um dos princi
pais divulgadores do positivismo no Brasil. Estabeleceu-se 
em Jacareí, como clínico, e aí escreveu As tres filosofías, 
urna obra pioneira na divulgacao do positivismo, que teve 
seu primeiro volume publicado em 1874. Junto com Benja
min Constant e outros adeptos, participava da Sociedade 
Positivista, que havia sido fundada em 1876 por Antonio 
Carlos de Oliveira Guimaraes. Através de artigas publica
dos principalmente na imprensa paulista, Pereira Barreta, 
médic0-de grande reputacao, chegou a influir, por meio da 

• Ivan Lins. História do Positivismo no Brasil. sao Paulo, Ed. Nacional, 
Col. Brasiliana, vol. 322, 1967, p. 37. 

' Idem. Ibídem. p. 295-296. 
' Idem. Ibídem. p . 294. 
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" propaganda que fazia do positivismo, na formacAo intelec
tual de jovens como Júlio de Castilho, Borges de Medeiros, 
Sil va J ardim e outros. 9 

Em 1881, Miguel Lemos e Teixeira Mendes fundaramno 
Rio de Janeiro o Apostolado Positivista do Brasil, como 
objetivo de agrupar e disciplinar a prática dos positivistas 
brasileiros. 

O positivismo surgiu e desenvolveu-se na Franca, na 
primeira metade do século XIX. Augusto Comte, seu fun
dador, acreditava que coma nova doutrina fosse possível 
reequilibrar a sociedade, bani:µdo o caos social que a havia 
envolvido após a revolucao de 1789. O positivismo era, 
assim, urna resposta As rebelioes que haviam tomado conta 
da Europa Ocidental. Essas rebelioes sociais eram geradas 
pela industrializacao, nova fase do desenvolvimento eco
nomico e momento em que as contradicoes inerentes ao 
sistema capitalista se tornaram evidéntes. Era também urna 
tentativa de frear o avanco do negativismo expresso pelas 
tendencias mais radicais da filosofia iluminista. 

A base da doutrina formulada por A. Comte é a teoria 
dos tres estados. De acordo com essa teoria, o conhecimen
to humano estarla sujeito a passar, inevitavelmente, por 
sucessivos estados na sua evolucao: o Teológico, o Metafí
sico e o Positivo. Assim, as sociedades mais primitivas e os 
povos mais civilizados seriam apenas estados diferentes 
dessa evolucao. A Europa Ocidental, pelo grau de desen
volvimento científico que alcancara nos últimos séculos, 
havia ingressado no estado Positivo, depois de ter passado 
sucessivamente pelos estados anteriores; enquanto que a 
populacao africana estava vivenciando urna das tres eta
pas do estado Teológico: o fetichismo. 

O estado Teológico foi dividido por Comte em tres eta
pas sucessivas: fetichismo, politeísmo e monoteísmo, que 
conduziriam fatalmente ao estado Metafísico. O fetichismo, 
infancia da humanidade, seria a única etapa inevitável 

'Idem. Ibidem. p . 58. 
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dessa evolucao unilinear; e o estado Positivo, o último e 
definitivo dessa sucessao. As fases de transicao entre o 
fetichismo e o estado Positivo poderiam ser evitadas se 
fosse aplicada, no desenvolvimento mental do individuo, a 
educacAo racional, positiva. Era o caso dos agrupamentos 
humanos que existiam em diversos pontos da Terra, e que 
permaneciam na etapa fetichista da evolucao social. Essas 
tribos, se fossem dirigidas por missionários positivistas, 
poderiam passar diretamente do fetichismo em que se 
encontravam para o estado Positivo. 

"A MULHER - Quanto aos fetichistas, aliás p9uco 
numerosos, seu estado parece-me, meu pai, por tal 
forma afastado do nosso que nao concebo a possibili
dade de os trazer rapidamente ao nível final do 
Ocidente. 
"O SACERDOTE - Apesar de seu pequeno número, 
minha filha, eles ocupam, no centro da África, urna 
vasta regiao completamente inacessível ainda A nossa 
civilizacao, que nao poderá penetrar aí senao sob o 
impulso prolongado do sacerdócio positivo. Nossos 
dignos missionários acharao aí o caso mais apropria
do para estimular os esforcos teóricos e o zelo práti
co, propondo-se estender diretamente a religiao univer
sal por essas ingenuas povoacoes, sem lhes impor ne
nhuma transicao monotéica, nem mesmo politéica" .10 

De acordo coma teoria de A. Comte, no período feti
chista, a impossibilidade de explicar os fenómenos naturais 
e as leis que os presidiam levou os homens a lhes atri
buir forcas sobrenaturais e vontades identicas As suas. A 
populacao desse período se organiza va em grupo nómades, 
que viviam da caca, pesca e coleta, e cultuavam a água, o 
fogo, o ar e os astros. Posteriormente, com o advento da 
agricúltura e da domesticacao de animais, esses grupos tor-

10 Augusto Comte. CatecisTTW positivista. Sao Paulo, Abril S.A. Cultural 
e Industrial, Col. Os Pensadores, vol. XXXIII, p . 277-278. Notas e tradu~áo 
de Miguel Lemos. 
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naram-se sedentários. No período politeísta, representado 
pela época das conquistas da Antiguidade, os aconteci
mentos terrestres passaram a ser presididos por deuses, 
que substituíram os astros em suas funcoes divinas. No 
período monoteísta, representado pelo catolicismo e que 
dominou a ldade Média, a razao comeca a lutar para so
brepor-se el imaginacao. A imaginacao, enquanto recurso 
explicativo do mundo, predominara nas etapas anteriores. 

No estado Metafísico, fase intermediária representada · 
pelo Iluminismo, as pesquisas científicas foram reinicia
das. Esse período, de acordo coma teoria da história de A. 
Comte, constituiu-se no elo de ligacao entre o fetichismo, 
fase infantil da evolucao mental da humanidade, e o esta
do Positivo, fase adulta e definitiva. Apenas no Ocidente 
essa evolucao fora completa e original. 

No estado Positivo ou Científico, a imaginacao cede o 
seu lugar el observacao. "O verdadeiro espírito positivo 
consiste em ver para crer, em estudar o que é, a fim de 
concluir disso o que será, segundo o dogma geral da inva
riabilidade das leis naturais" .11 O catolicismo deveria ser 
substituído pela religiao positivista, pois já havia cumpri
do a sua tarefa na evolucao mental dos indivíduos, e agora 
se tornara retrógrado. O amor a Deus deveria ser substi
tuído pelo amor el Humanidade, isto é, ao conjunto dos 
seres passados, futuros e presentes. 

Além dessa teoria da história da humanidade, a doutri
na positivista pretendia ser também um método de pesqui
sa científica, bem como um instrumento de organizacao 
política da sociedade. O estudo científico da sociedade era 
urna tarefa para a Sociologia. Seguindo os parametros epis
temológicos da Física, que se apoiava na observac:io e na 
subordinacao dos fenómenos a leis invariáveis, a Sociolo
gia também deveria ocupar-se da investigacao das leis que 
presidem os fatos sociais. O apelo aos fatos era ao mesmo 
tempo um ataque cls concepcoes religiosas que constituíam 

11 Augusto Comtc. Discurso sobre o espirito positivo. SAo Paulo, Abril 
S .A. Cultural e Industrial. Col. Os Pensadores, vol. XXXIII, p. 56. 
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o suporte do antigo regime, como também uma resposta ao 
Iluminismo, que afirmava que a razao poderia governar 0 
mundo. A. Comte dizia, parafraseando Bacon, que "s9men
te sao reais os conhecimentos que repousam sobre fatos 
observados". Dessa forma, a sociologia de A. Comte ad
quiria o estatuto científico das ciencias exatas, uma vez 
que os fatos que iria observar repousavam sobre leis natu
rais invariáveis. 

A Sociologia foi dividida por A. Comte em duas partes. 
A Estática deveria estudar a coexistencia social e elaborar 
a teoria da ordem; enquanto a Dinamica deveria estudar 
as leis naturais que governam a sucessao da humanidade, 
e formular a teoria do progresso. Para a doutrina positi
vista, a ordem constitui a condicao fundamental do pro
gresso, e o progresso, a meta fundamental da ordem. Pode ... 
se deduzir desse pressuposto que a sociedade imaginada 
por A. Comte deveria evoluir sempre, sem passar por rup
turas históricas ou processos de transfori:nacao, desenvol
vendo-se através do acréscimo de novos conhecimentos e 
ef etuando as correcoes necessárias. 

No conjunto, a doutrina positivista tinha por objetivo 
assegurar a manutencao do equilibrio social. Pretendia 
evitar que eventos prenhes de conteúdo subversivo pudes
sem perturbar a ordem, pondo em perigo o progresso so
cü~l. A classe operária, considerada por A. Comte a mais 
acessível el doutrina positivista, poderia almejar melhores 
condicoes de vida, porém sem por em risco a propriedade 
privada, suporte da harmonia económica e da acumulacao 
do capital. Aos militares, imbuidos da filosofia positivista, 
caberia a funcao suprema de zelar pela harmonia econo- · 
mica e social. Dessa forma, a filosofia positivista se consti
tuiu numa das primeiras contribuicoes ideológicas para a 
cons2lidacao da sociedade burguesa.12 

12 Além das obras de A. Comt.c já citadas, serviram também como fon te 
de consulta: Émile Durkheim. A cibicia social e a afifo social. Sio Paulo 
DIFEL, 1975, p. 82-90; lrving Zcitlin. Ideología y teoría sociológica. 
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3. o POSITIVISMO E A PROCLAMA~ÁO DA REPÚBLICA 

Movido por essa ideologia, Benjamin Constant tomou-se 
um dos principais expoentes da conspira~~º que iria ter
minar na derrubada da monarquia. Como positivista, ele 
acreditava que deveria trabalhar para que a mudan~a 
social, que se tomava iminente, ocorresse por meios pací
ficos. Sem perturbar a paz social com desordens e mortan
dades, deveria contribuir para que a revolu~~o se trans~ 
formasse em simples evolu~ao. Essa, porém, nao era a 
concep~~o corrente entre os positivistas brasileiros. 

Benjamin Constant conseguira impregnar os jovens mili
tares da doutrina comtiana e da necessidade de um regime 
republicano para o Brasil. As camadas médias da socie
dade - engenheiros, médicos, professores, advogados -, 
envolvidas pela propaganda positivista, acreditavam tam
bém que a melhor fórmula política para o Brasil seria a 
República. Todavia, dessa opiniao divergiam totalmente 
os positivistas vinculados ao Apostolado Positivista do 
Brasil. 13 

O estatuto do Apostolado, elaborado por Miguel Lemos, 
era extremamente severo em rela~ao a conduta dos ele
mentos filiados. Aos sequazes nao era permitido ocupar 

Buenos Aires Amorrortu Editores, 1973, p. 85-94; Herbert Marcuse. Razilo 
erevol~ao.Ed. Saga, 1969,p. 307-323;Augusto BeltrAoPemetta. Filosofia 
primeira. Rio de Janeiro, Gráfica Laernmert Ltda., 1957; Luís Bueno Horta 
.Barbosa. E:rplica~ao da leidos tres Estados. Edi~Ao da Igreja Positi'?s~ do 
Brasil, s/d; JoAo Cruz Costa. Augusto Comte e as origens do positivismo. 
sao Paulo, Ed. Nacional, 1959. 

u "Para a grande maioria nAo passariio de desmancha prazeres e, de 
fato, é praticamente nula a influ@ncia do Apostolado no processo qu~ 
levará a implanta~Ao da República". Sérgio Buarque de Hol1~da. ~ .B~asil monárquico. SAo Paulo, Düel, tomo Il, 59 vol., 1977, p. 299. O pos1bv1smo 
religioso só achou terreno fértil num reduzido agrupamento de devo~os, no 
Apostolado, reduzido demais - nao passavam de 53 em 1889 -, e ex!gente 
demais, para poder agir decisivamente sobre a sociedade e a política do 
Brasil". Idem. Ibídem. p. 302. "Os positivistas ... mestres em rupturas que 
eram, estariam desligados do movimento da propaganda republicana e a 
República se faria sem eles e apesar deles". Joio Cruz Costa. Introd~ao ao 
estudo do pensamento brasileiro". sao P.aulo, USP, 1971, p. 14. 
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cargos públicos, exercer fun~Oes em estabelecimentos de 
ensino, participar de associa~Oes científicas e literárias, 
escrever para jornais e auferir lucros de seus escritos. Esse 
controle radical da vida particular dos adeptos impediu 
que muitos positivistas independentes se filiassem ao 
Apostolado, enquanto outros pediram desligamento.14 

Em diversas ocasiOes, os porta-vozes do Apostolado tive
ram a oportunidade de manifestar opini~o contrária a 
qualquer tipo de movimento que pudesse por em risco a 
ordem existente no Império. ·Aspiravam ao progresso, mas 
ao mesmo tempo queriam que prevalecesse a ordem. Man
tiveram-se distantes do movimento republicano, dedican
do-se mais ao culto da religiao da Humanidade. Achavam 
também que o bom positivista deveria tomar partido so
mente quando fosse possível prevenir ou impedir as agita
coes, pois preferiam conviver coma injustica a conviver 
com a desordem. 

Ao Imperador dariam até o apoio, se necessário, mesmo 
discordando dele, pois acreditavam que as mudan~as de
veriam acorrer sem o recurso A violencia. Assim, seguiam 
fielmente os ensinamentos do Mestre: nem insurreicao, nem 
submiss:lo; firme resistencia passiva era o quanto basta va .. 
Desejavam o fim da monarquia, mas de forma ordeira, se 
possível com o consentimento e a colabora~ao do próprio 
Imperador, o qual deveria com urgencia libertar da roupa
gem Teológico-Metafísica o regime decadente: 

"Fiéis aos nossos princípios. nós os pósitivistas de
sejaríamos que o Chefe do Estado compreendesse a 

14 "A separa~o de Benjamin Constant Botelho de Magalhaes do núcleo 
ortodoxo, dera-se já cm 1881, por motivo da intransig~ncia doutrinária do 
principal 'apóstolo', Miguel Lcmos ... ". Sergio Buarquc de Holanda. Op. cit. 
p. 290. "Aprcscntando a ascética austeridade e a inflexível rigidez das 
ordcns monásticas, os Estatutos da Igreja e Apostolado Positivista do 
Brasil isolavam do mundo os seus sequazes e transíonnavam o seu gr@mio 
num grande ccnóbio, ao qual só faltaram as margcns do Nilo para que nele 
íosse revivido, em sua plenitude, o ambiente dos primciros séculos cristAos". 
Ivan Lins. Op. cit. p. 416. 
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situacAo política e desse satisfacAo As justas aspiracoes 
populares, em vez de esperar que elas venham por ór
gaos e individuos que, pelo coracao, como pelo es
pirito e o caráter, se tem patenteado abaixo de tAo 
sublime missAo" .15 

Firmes nos principios doutrinários de A. Comte, os posi
tivistas ortodoxos mantiveram-se alheios ao movimento 
que levou A proclamacao da República, pois, além da pre
ocupacAo como culto religioso e a manutencao da ordem, 
almejavam para o Brasil um outro tipo de organizacao po
lítica, bem diferente do proposto pelos republicanos. Pro
punham para a sociedade brasileira urna república ditato
rial, legitimada pelo consenso da populacao. 

Teixeira Mendes, chefe do Apostolado, diria mais tarde: 

"Nós estávamos alheios a tudo quanto se tramava. 
NAo aconselhamos nem aconselharfamos a revolta, 
porque seria infringir os preceitos do Mestre".18 

Causou grande perplexidade aos dirigentes do Aposto
lado Positivista a notícia de que Benjamín Constant, a quem 
julgavam incapaz de promover um motim militar, havia 
encabecado o movimento que derrubara o velho regime. 

Os meses que antecederam a proclamacao da República 
foram palco de novos incidentes, agravando ainda mais o 
frágil relacionamento entre o governo e os militares. No 
dia 9 de novembro, o Clube Militar, reunido em assem
bléia, escolheu Benjamín Constant como o seu líder na re
beliao que estava para eclodir. Com essa delegacao oficial 
de poder, e convicto da sua missao salvadora, B. Constant 
procurou convencer Deodoro da Fonseca de que a única 

11 R. Teixeira Mendes. A mistifica~do democrática e a regenera~ilo 
social. Rio de Janeiro, Apostolado Positivista do Brasil , Publica~o nº 236, 
1906, p . 12-13. 

11 R. Tcixeira Mendcs. Benjamin Constant. ia ed., Rio de Janeiro, 
Apostolado Positivista do Brasil, Publica~o nº 120, 19 vol., 1913, p. 359. 

50 

saída para o Brasil era a implantacao do regime repu
blicano. Mas Deodoro, que era amigo do imperador e mo
narquista confesso, hesitou em aceitar a proposta. Essa 
uniAo era crucial para o exito da rebeliao, urna vez que 
apenas o escalao mais jovem dos militares havia aderido 
aos ideais republicanos. 

No dia 11 de novembro, na casa de Deodoro, reuniram
se Benjamín Constant, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, 
Aristides Lobo, Francisco Glicério e o Major Sólon. Du
rante o conciliábulo, Deodoro, que ainda permanecía céti
co em relacao ao movimento e achando que seria suficien
te depor o ministério acabou concordando com os argu
mentos de B. Constant, o qual afirmava que somente a 
queda do ministério nao seria suficiente para levar a efeito 
as reformas de que o Brasil necessitava; para isso seria 
fundamental acabar coma monarquia. EntAo ficou decidi
do que eles, B. Constant, Deodoro e Floriano Peixoto, cui
dariam da acao militar, enquanto Quintino Bocaiúva e os 
outros organizariam "o resto".17 

Na madrugada do dia 15 de novembro, os tres chefes 
militares coniventes puseram em prática o plano combina
do. Concretizava-se com sucesso o golpe militar que iria 
iniciar um novo perf odo na história do Brasil. 18 

4. As INFLUtNCIAS no PosITIVISMO NA REPÚBLICA 

Tao logo chegou ao conhecimento público o exito de que se 
revestiu o movimento republicano, a direcao do Apostola
do Positivista, que se mantivera alheia aos acontecimentos 

17 Ivan Lins. Op. cit. p . 327;J. Cruz Costa. Pequena hist6ria da República, 
cit. p. 43. 

11 "Por ora, a cor do governo é puramente militar e dcverá ser assim. O 
fato fo! deles, deles só, porque a colabora~o do elemento civil foi quase 
nula. O povo assistiu aquilo bestializado, at6nito, surpreso, sem conhecer 
o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo urna 
parada". Exccrto de urna carta de Aristidcs Lobo, datada de 15 de 
novcmbro de 1889. Apud Edgard Carone. A Primeira República. sao Paulo, 
Difusao Européia do Livro, 1973, p. 377. 
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políticos que precederam o golpe de Estado, procurou apro
ximar-se dos conspiradores vitoriosos. Miguel Lemos e 
Teixeira Mendes, já certificados da vitória do movimento, 
procuraram entao Benjamin Constant, que já ocupava o 
cargo de ministro da G~erra, para lhe entregar urna men
sagem de adesao que deveria ser transmitida ao chefe do 
novo governo. 

A reconciliacao com B. Constant, efetuada dois días após 
a proclamacao da República, permitiu que alguns adeptos 
do Apostolado se aproximassem do aparelho de Estado e 
conseguissem influenciar em atos e decisoes que iriam ser 
tomadas, a fim de reorganizar o quad.ro institucional da 
nacao. Um deles foi Demétrio Ribeiro, que ocuparia o 
cargo de ministro da Agricultura. Positivista ortodoxo e 
fiel seguidor das normas .do Apostolado - tanto que an
tes de assumir o cargo consultou-se C!Jm Miguel Lemos -
iria tornar-se o porta-voz do positivismo no Governo Pro
visório. 

Demétrio Ribeiro ficou no Ministério da Agricultura por 
dois meses. Em 31 de janeiro de 1890, deixou o cargo em 
conseqüencia das fortes divergencias que mantinha com a 
política financeira adotada por Rui Barbosa. Durante esse 
tempo, os positivistas atuaram com muito ardor nas ques
toes da organizacao política da sociedade, beneficiados pelo 
fato de serem o único grupo coeso dentro do governo. Era 
tao grande o fervor dos positivistas no trabalho de organi
zacao do novo regime, que se chegou a imaginar que o 
Brasil estava sendo conduzido pela filosofía comtiana. 

· Todavia, essa euforia durou apenas dois meses, pois, coma 
saída de Demétrio Ribeiro, o Apostolado perdeu grande 
parte do espaco político que lhe havia garantido a intensa 
atuacao política.19 

A primeira manifestacao efetiva da presenca do Aposto
lado Positivista nos primeiros meses do Governo Provjsó-

n J oAo Cruz Costa. Contribu.i~o a hist6ria das idéias no Brasil. Rio de 
Janciro, Ed. José Olympio, 1956, p . 245; Joao Camilo de Olivcira Torres. O 
positivismo no Brasil. Pctrópolis, Ed. Vozes, 1943, p. 102. 
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rio foi o decreto de 19 de novembro de 1889, que institui a 
bandeira da República. Elaborada por Décio Vilares, pin
tor positivista , segundo o plano apresentado por T. Men
des, o novo pavilhao tornou-se o símbolo mais significa
tivo da presenca do positivismo na história nacional, urna 
vez que foi marcado, bem ao centro, com a máxima da 
filosofia comtiana: Ordem e Progresso. 

" ... a bandeira republicana do Brasil atesta a in
fluencia do Positivismo na organizacao da República 
brasileira e propaga essa influencia onde quer que 
essa bandeira apareca". 20 

A partir de 16 de novembro desse ano, por influencia de 
Teixeira Mendes, foram abolidas as formas de tratamento 
usadas na correspondencia oficial - "Deus guarde a V. 
Excia." - e outras formas de saudacao usadas pelo gover
no anterior, que foram substituí das por "V ós" e "Saúde e 
Fraternidade". Também por sugestao de T. Mendes, me
diante proposta de Demétrio Ribeiro, foi baixado um de
creto pelo Governo Provisório, em 14 de janeiro de 1890, 
estabelecendo os feriados nacionais.21 

Em 9 de dezembro de ·1889, Demétrio Ribeiro apresen
tou ao Governo Provisório o projeto de separacao da Igreja 
do Estado. Em 7 de janeiro de 1890, ele apresentou outro 
projetQ, ainda sobre a liberdade espiritual no Bra~il, po
rém mais abrangente que o anterior. Mas foi o proJeto de 
Rui Barbosa, estabelecendo as bases da separacao da Igreja 
do Estado, apresentado na sessao do mesmo dia, que aca
bou prevalecendo. Em seguida a essa lei vieram os decre
tos também eivados da influencia positivista, estabelecendo 
a s~cularizacao dos cemitérios - que deveriam passar ~ 
esfera da administracao municipal - e o casamento civil.22 

20 "Carta do Sr. Tcixcira !Acndes". Apud Alípio Bandeira. A bandeira 
nacional. Rio de Janciro, 1921, p. 60. 

u Ivan Lins. História do positivismo no Brasil, cil p. 350-351. 
u Ivan Llns. Ibidem. p. 368; J. C. Olivclra Torres. Op. cit. p . 105. 
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A partir de 1890, coma saída de Demétrio Ribeiro do 
Ministério da Agricultura, comecava o declínio da influen
cia positivista na política governamental. Entretanto, os 
positivistas iriam empreender um esfor~o obstinado para 
continuar interferindo na decisao das questoes polf ticas 
nos anos seguintes, como ficou demonstrado com o projeto 
que apresentaram na primeira constituinte republicana e 
nos acalorados debates em que se envolveram. 

A reforma do ensino, tanto civil quanto militar, realiza
da por Benjamín Constant, foi outro acontecimento que 
sofreu a influencia da filosofía positivista. Coma reforma 
do ensino militar, pretendeu-se elevar o nivel cultural da 
oficialidade, imunizando-a contra o caudilhismo que predo
mina va nas for~as armadas sul-americanas, aperfeicoando 
o soldado brasileiro na arte da guerra, sem desviá-lo de 
sua missao civilizadora, moral e humanitária. Foi também 
resultado da a~áo dos positivistas, liderados por M. Lemos 
e T. Mendes, a luta contra o anonimato na imprensa, con
tra a presen~a da imagem de Cristo no tribunal do júri, 
contra o golpe de Estado perpetrado por Deodoro em 
novembro de 1890, contra a revolta da Armada em 1893, a 
favor de melhores condi~oes de vida para o proletariado ... 23 

No início deste século, o entusiasmo pelo positivismo 
havia declinado ainda mais. Suas atividades estavam qua
se que circunscritas ao estrito círculo do Apostolado, no 

É interessantc observar que as mudan~as institucionais que se proccs
savam no país nao eram apenas o resultado de urna conspira~io bem
succdida. Elas refletiam o triunfo de um novo rcgime social que havia 
décadas vinha sendo gestado no interior da socicdade. Era a vitória do 
trabalho livre, introduzido nas fazendas de café do Oeste paulista, sobre o 
trc1balho escravo. Era a vitória do Estado político, laico, sobre o Estado 
eclesiástico; da supremacia da lei sobre a religiao; do direi to hurgues sobre 
as prerrogativas impcriais; da dcscentraliza~ao republicana sobre o 
monopólio do poder imperial. Enfim, era o triunfo da nova mentalidade 
que se formara nas áreas mais dinAmicas da econom"ia brasileira, impreg
nada do liberalismo europeu, sobre as velhas conccp~O.Cs econ8micas e 
sociais que predominavam no vale do Paraíba e no norte do país. 

·u J. Cruz Costa. Contribui~éio a história das idéias no Brasil, cit. p. 273 
e ss; Ivan Lins. Ibidem. p. 375 e ss. 
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Rio de Janeiro, que irradiava a filosofía comtiana para o 
resto do país. Mas, mesmo nessas circunstancias, conti
nuou intervindo nas questoes sociais com a mesma paixa.o 
manifestada durante o Governo Provisório. 

Em 1904, Osvaldo Cruz pos em acao, como apoio gover
namental, o plano de combate~ varíola, através da leida 
vacinacao obrigatória. O Apostolado Positivista imediata
mente posicionou-se contra esse ato que classificou de 
"despotismo sanitário" na sua mordaz propaganda. A vaci
nacao obrigatória acabou por se constituir em motivo de 
muita agitacao política, chegando a por em risco a esta
bilidade do governo de Rodrigues Alves, pois, aos veemen
tes protestos dos positivistas, juntaram-se agitadores, de
magogos e toda sorte de oportunistas ligados aos políticos 
que faziam oposi~ao ao governo. Em conseqüencia disso, 
os positivistas .foram acusados de insuflar o levante mili
tar que ocorreu em novembro desse ano, mas foi facil
mente dominado pelas tropas fiéis ao regime.24 Mas foi 
numa polenúca travada na imprensa paulista e carioca, 
no final do ano de 1908, a respeito do extermínio dos in
dios brasileiros, que os positivistas iriam demonstrar a sua 
combatividade e capacidade de organizacao. 

A defesa dos direitos indígenas nao era um aconteci
mento recente no discurso dos positivistas. Já por ocasiao 
da primeira Constituicao republicana, .em 1890, eles apre
sentaram um esboco de Constituicao onde indicavam o tipo 
de relacionamento que deveria ser adotado em relacao as 
populacoes indígenas, urna vez que se constituíam em parte 
integrante da emergente República. Seguindo os ensina
mentos do Mestre, acreditavam que esses povos "fetichis
tas" ainda viviam no período da infancia da evolu~ao do 
espirito humano, merecendo, portanto, um tratamento 
adequado, para que pudessem evoluir do estágio em que se 
encontravam para o atual, coma ajuda dos missionários 

24 Joao Cruz Costa. O positivismo na República. Notas sobre a história 
do positivismo no Brasil. sao Paulo, Ed. Nacional, Col. Brasiliana, vol. 291, 
1956, p. 37-44. 
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positivistas, sem se deterem nas fases in termediárias. 25 Ao 
governo federal caberia assumir a prot~ao desses povos e 
dos seus territórios, a fim de evitar que fosse praticado 
contra eles qualqu.er tipo de violencia: 

"Art. lQ -A República dos Estados Unidos do Bra
sil é constituida pela livre federacao dos povos cir
cunscritos dentro dos limites do extinto império do 
Brasil. Compoe-se de duas sortes de estados confede
rados, cujas autonomias sao igualmente reconhecidas 
e respeitadas segundo as formas convenientes a cada 
caso, a saber:· 
"l. Os Estados Ocidentais Brasileiros sistematicamente 
confederados e que provem da fusao do elemento euro
peu como elemento africano e o americano aborfgene. 
"II. Os Estados Americanos Brasileiros empíricamen
te confederados, constituidos pelas hordas fetichistas 
esparsas pelo território de toda a República. A fede
racao deles limita-se A xnanutencao das relacoes amis
tosas hoje reconhecidas como um dever entre nacoes 
distintas e simpáticas, por um lado; e, por outro, em 
garantir-lhes a prot~ao do Govemo Federal contra 
qualquer violencia, .quer em suas pessoas, quer em 
seus territórios. Estes nao poderao jamais ser atraves
sados sem o seu prévio consentimento pacíficamente 
solicitado e só pacíficamente obtido" .26 

u "A fase Teológica foi inevi tável na evolu~ao espontanea da Humani
dade, mas pode ser dispensada no desenvolvimcnto da mcntalidadc de ca
da indivíduo, o qual, pela cduca~Ao, pode passarda fase fetíchica para a po
si ti va scm se de ter no tcol ogismo. ( ... ) O mesmo pode acontecer com os agru
pamen tos humanos que ainda se atardam nos graus primitivos da cvolu~ao 
social; as tribos fetíchicas que ainda existem em vários pontos do globo, 
dirigidas por missionários positivistas, passarao diretamentc para o estado 
final" . L . B. Horta Barbosa. E:rplicafdO da leidos tres Estados, cit. p. 26. 

28 Miguel Lemos e Tcixeira Mcndes. Bases de uma constituifilo política 
ditatorial federativa para a República Brasileira. 2• ed., Rio de Janciro, 
Apostolado Positivista do Brasil, Publica~Ao n11 82, 1934. 
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O projeto de Constituicao apresentado pelo Apostolado 
Positivista na primeira Constituinte republicana, como era 
de se supor, nao foi aprovado. Porém lan~ou as metas fun
damentais da política indigenista que os positivistas con
sideravam mais correta, e pela qual iriam lutar com afa 
nos anos seguintes. Esse esforco seria coroado, mais tarde, 
com a fundacao do Servico de Prot~ao aos indios. 

Nos debates que iriam suceder-se em tomo da questao 
do relacionamento entre indios e civilizados, os positivis
tas se posicionaram na defesa de duas questoes cruciais. A 
primeira refería-se A natureza do relacionamento, devendo 
este ser norteado por principios de amizade e brandura. A 
segunda referia-se A natureza da assistencia, a qual, em 
funcao da nova forma política do Estado, deveria ser leiga, 
cabendo ao govemo dar aos índios protecao, no sentido de 
assegurar suas vidas e seus territórios. 

-
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CAPÍTULO III 

O PROGRESSO E O INDÍGENA 

l. A ROTA DO CAFÉ 

A proibicao do tráfico de escravos, em 1850, foi o primeiro 
golpe que caiu sobre a institui~áo servil, e, em conseqüen
cia disso, a importacáo dessa máo-de-obra come~ou a ces
sar bruscamente. Em 1871, foi aprovada outra lei relacio
nada aos escravos, que declarava livres todas as crian~as 
nascidas a partir daquela data. Em 1885, outra lei foi de
cretada: desta vez ganharam a liberdade os escravos que 
tinham mais de 65 anos. Esta lei beneficiava menos o es
cravo do que o seu proprietário, pois o escravo que atingis
se essa idade dificilmente poderla continuar trabalhando, 
dadas as condi~Oes precárias em que havia vivido. Final
mente, em 1888 o governo do Império extinguiu a escrava
tura através de um decreto: Lei Aurea.1 

Concomitantemente ao processo de extin~ao do traba
lho escravo, comecou a crescer o número de imigrantes 
que entravam no Brasil. O número de trabalhadores livres 
aumentava A medida que o trabalho escravo declinava. 

1 "A n~Ao de libcrdadc que comandou a aboli~iio !oi a n~ao compar
tilhada pela burguesía e nao a no~ao de libcrdade que tinha sentido para 
o cscravo. Por isso, o cscravo libertado caiu na indig~ncia e na degrada~ilo, 
porqueoqueimporlava salvarnaoeraa pcssoa do cativo, mas sim o capital. 
Foi o fazcndeiro qucm se liberou do escravo e nao o escravo que se liberou 
do !azendciro". José de Souza Marlins. "O café e a g~nese da industriall
za~Aocm Slo Paulo", Revista Contexto, n°3,jul.1977, p. 13, Silo Paulo, Ed. 
Hucltec. 
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Redefiniam-se as relacoes de producao ero funcao de no
vas determinacoes económicas. 

Uma das primeiras experiencias feitas coro imigrantes, 
substituindo o escravo, foi realizada entre 184 7 e 1857 
pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro, que introdu
ziu na sua fazenda 177 familias de imigrantes europeus. 
Logo outras fazendas seguiram o exemplo, e, em pouco 
tempo, a Provincia de Sao Paulo contava coro mais ou 
menos setenta dessas fazendas. Entretanto, nao tardaram 
a se revelar os inconvenientes dessa nova relacao econó
mica, pois os fazendeiros, habituados que estavam com a 
condicao social de proprietários do trabalhador, tratavam 
os imigrantes nao muito diferentemente dos escravos. Esse 
fato provocou a insatisfacao dos imigrantes e nao demorou 
para que denúncias fossem feitas na Europa, resultando 
em manifestacoes de repúdio da opiniao pública princi
palmente da Alemanha e Portugal. Isto culminou coma 
interrupcao do fluxo imigratório para o Brasil. 

Por volta de 1870, tornava-se premente a necessidade 
de mao-de-obra, com a expansao da economia cafeeira. 
Esse fato motivou o reinicio da imigracao, principalmente 
de italianos, que vieram para o Brasil subvencionados pelo 
governo brasileiro para serem distribuidos pelas fazendas 
de café de Sao Paulo como simples assalariados - ao con
trário da parceria, que fora a relacao de producao das pri
meiras experiéncias com imigrantes. Em 1886 mais de 30.000 
imigrantes entraram no Brasil. Em 1887 esse número subiu 
para 55.000 e em 1888 para· 133.000. Após a extincao do 
trabalho escravo, até o fim do século, a imigracao iria 
manter-se num nível anual acima de 100.000 indivíduos.2 

2 Caio Prado Jr. História economica do Brasil. li8 cd., &io Paulo, Ed. 
Brasilicnse, 1970, p . 183 a 191. 
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Décadas 
1841/50 
1851/60 
1861/70 

lmigrantes 
556.795 
121.747 

97.571 

Enquanto os imigrantes que vinham para Sao Paulo tra
balhavam principalmente como assalariados, os que iam 
para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul encon
travam facilidades por parte dos governos locais para a 
aquisicao de pequenas propriedades. Essa forma de ocu
pacao do espaco imprimiu nesses estados urna caracterís
tica específica, pois, ao contrário das grandes lavouras de 
monocultura produzindo para o mercado externo, foram 
criadas unidades económicas com vistas ao abastecimento 
do mercado interno. 

A cultura do café, que havia sido introduzida no Brasil 
na primeira década do século XVIII, permaneceu com urna 
producao insignificante até o inicio do século XIX. Porém, 
com a decadencia das lavouras tradicionais do algodao, 
tabaco e principalmente com a estagnacao da cultura da 
cana-de-acúcar - que foi substituida no mercado interna
cional pelo acúcar de beterraba -, o café gradativamente 
tornou-se o produto de exportacao mais importante da 
economia brasileira. 

Necessitando de condicoes climáticas especiais - chu
vas regulares e bem distribuidas e terra de boa qualidade 
-, o café foi encontrar no vale do Paraíba a regiao que 
reunia as condicoes ideais para o seu desenvolvimento. Aí 
come~ava mais um processo de ocupacao efetiva dos terri
tórios indígenas do Centro-Sul. 

1871/80 
1881/90 
1891/00 
1901/10 
1911/20 

219.128 
530.906 

1.143.902 
698.159 
818.231 

Estcs dados refercm-se ac número de imlgrantes, relacionados por 
décadas, que entraram no Brasil de 1840 a 1920. Os dados dcmonstram a 
scnsível queda da imigra~io na década de 60, momento cm que foram 
denunciados os maus-tratos praticados contra os imigrantes. Coma inter
ven~o do govcrno na década de 70, o !luxo imigratório volta a crescer, 
atingindo, na passagcm do século, números muito elevados, fato significa
tivo para se entender o rccrudescimento das rela~oos entre colonos e índios 
no Brasil meridional. Os dados da tabela desta nota estAo cm Roy Nash. A 
Conquista do Brasil. ia ed., sao Paulo, Ed. Nacional, Col. Brasiliana, vol. 
150, 1950, p . 200 e 201. 
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O vale do Parafba, onde a rela~áo de producao domi
nante era o trabalho escravo, iria mantera sua hegemonia, 
como produtor de café, até o terceiro quartel do século 
XIX, come~ando entao a decair, devido principalmente ao 
mau uso do solo, que provocou erosáo e esgotamento da 
terra. Mas, paralelamente~ decadencia da cultura cafeeira 
do vale do Paraíba, eram obtidos resultados espetaculares 
nas fazendas de café de Campinas. Lá havia excelentes 
condi~oes climáticas e terra em abundancia e de ótima 
qualidade- "terra roxa" -, que permitiram que o café se 
estendesse numa "onda verde" até Ribeirao Preto. Poste
riormente, se espraiaria lentamente pelo interior de Sao 
Paulo. Era o "Oeste Paulista", regiao que iria florescer 
rapidamente com a alta valorizacao da terra e com a utili
zacao do trabalho assalariado, introduzido com sucesso.3 

Esse progresso económico repercutiu imediatamente nos 
meios de comunicacáo, exigindo a adequacáo do transpor
te que ligava as regioes produtoras de café aos centros ex
portadores. Logo a navegacao foi aperfeicoada com a in
troducao de barcos a vapor; a rede de telégrafo foi am
pliada, unindo os principais centros urbanos; a rede ferro
viária, que com~ara a ser ampliada em 1852, no final do 
império', já contava com cerca de 9.000 quilómetros de 
linhas em funcionamento. 

Depois de ocupar urna vasta faixa de terra compreendi
da entre Campinas e Ribeirao Preto, cortada pela Compa
nhia Mojiana de Estrada de Ferro, a marcha do café des
locou-se mais para oeste, buscando incorporar novos terri-
tórios, em direcao ao río Paraná. · 

No inicio deste século, os cafezais já haviam se aproxi
mado de Bauru4, onde já existiam pelo menos duas gran
des fazendas dessa cultura e urna terceira situada um pouco 

ª Caio Prado Jr. História económica do Brasil, cit. p . 157-167; CeJso 
Furtado. Forma~ao econom.ica do Brasil. 12• cd., SAo Paulo, Ed. Nacional, 
1974, p. 110-116. 

4 "A cidade niio possura água canalizada, nem as ruas a bertas na tcrra 
arenosa eram revestidas de quatquer espécie de cal~amcnto. Quanto a 
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mais distante da cidade e próxima ao território dos índios. 
Nessa época, as cartas geográficas do Estado de Sáo Paulo 
indicavam como "regiao inexplorada, habitada por fndios 
bravos" a imensa regiao existente entre o rio Tiete e o rio 
Paranapanema. É dessa época também o infcio da cons
trucao da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil5, a qual iria 
facilitar ainda mais a abertura de novas fazendas. 

2. A RESIST~NCIA INDÍGENA EM SÁO PAULO 

Todavía, urna grande parte dessa regiAo era habitada pe
los índios Kaingang - populacao autóctone do grupo Ge 
-, que se haviam instalado aí em tempos imemoriais. Já 
no final do século XIX foram registrados os primeiros con
frontos entre esses índios e colonos, que abriam clareiras 
na mata como intuito de formar fazendas. Desses choques 
resultavam quase sempre as expedicoes de represália -
"dadas" ou "batidas", como eram chamadas -, que etam 

· freqüentemente organizadas e financiadas por fazendeirps 
já estabelecidos na área e por acambarcadores de terras 
empenhados em ocupar a qualquer custo aquela regiáo de 
"terra roxa". 

Em meados de 1901, um padre tentou contatar os índios 
"coroados" (como os Kaingang eram conhecidos na re
gia o), atrevendo-se a penetrar em seu território descendo o 

ilumina~Ao pública, havia cerca de 50 lampiaes fumacentos, a queroscne. 
espalhando a noite sua luz morti~a, desde a esta~ao até o final da rua 
principal, onde já estava situada a Casa Scabra, o mais importante estabe
lecimento comercial de Bauru, que contava com duas farmácias, ... "J. G. 
Morais Filho. "Pioneiros da Noroeste", Revista do Arquivo Municipal, vol. 
CXXXVIII/1951, p. 51. 

'Fundada a Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil cm 1904, 
de capital misto - brasileiro e franco-belga, iniciou-se em 1905 a cons
tru~ao g_a estrada que tinha como um de seus objetivo11 principais ligar 
inúmeras vilas e cidadcs entre Bauru e Corumbá, no Estado de Mato 
Grosso, bem como unir essa regUio cortada pela Estrada de Ferro No roes te 
ao porto de Santos, através da Estrada de Ferro Sorocabana, que ligava 
Bauru a Santos. Femando de Azevcdo. Um trem corre para o Oeste. Sao 
Paulo, Livraria Martins, 1950. 
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misterioso rio Feio, outra incógnita nas cartas geográficas 
da época, já que seu curso era desconhecido. Mas cometeu 
um erro fatal quando recrutou um grupo de indios Guara
ni, aldeados próximo de Bauru, para acompanhá-lo na in
cursa.o. Alguns deles haviam participado de perseguicoes e 
emboscadas preparadas para os "coroados" ao lado de 
pessoas especializadas nessa prática, os conhecidos "bu
greiros". 

Durante vinte e quatro dias a expedica.o penetrou na 
floresta seguindo o curso dorio. Foi quando o padre resol
veu retroceder, porque os víveres haviam escasseado. No 
día seguinte, 9 de maio, quando voltavam, foram atacados 
por um grupo de indios que se haviam posicionado na 
margem do rio, camuflados pelo mato. O padre e dois indios 
Guarani foram mortos e os outros componentes da malfa
dada expedicao fugiram apavorados pela floresta adentro, 
conseguindo retornar ao ponto de partida alguns dias 
depois do fatídico acontecimento.6 Esse fato logo transfor
·mou-se em notfcia corrente nos vilarejos da "Noroeste", 
reforcando ainda mais os componentes ideológicos da popu
laca.o adversa ao fndio e motivando novas ondas de perse
guicao com vistas a exterminá-lo pela forca das armas. 

O cerco em torno dos "coroados" tornava-se mais rígido a 
medida que as fazendas de café, as rocas e vilas se expan
diam abarcando novas áreas da regiao. A construcao da 
ferrovia era apenas mais um avanco dentro do território 
dos índios que, acuados por todos os lados, desfechavam 
ataques com mais freqüencia, criando verdadeiro panico 
na populaca.o sertaneja e nos trabalhadores da ferrovia. 

3. A RESISTE':NCIA INDÍGENA EM SANTA CATARINA 

Em Santa Catarina a situacao era semelhante a de Sao 
Paulo. Os indios Xokleng7 - também integrantes do gru-

•Fausto Ribeiro de Barros. Padre Claro Monteiro do Amaral (trucidado 
pelos índios 'Caingangs', nos sertóes do rio Feio). Sao Paulo, 1950. 

7 "Os Xokléng eram indios da mata, que se dirigiam para os faxinais 
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po Ge - estavam encurralados pelo processo de coloniza
cao em curso no sul do país. Tendo seus territórios de caca 
e coleta gradativamente ocupados por colonos que af se 
iam estabelecendo, passaram a desfechar constantes ata
ques, que também eram retribuidos pelos colonos. Dessa 
forma, criou-se um profundo estado de pavor entre as 
pessoas que habitavam o vale do Itajaí. A ocupacao efeti
va de Santa Catarina teve inicio por volta de 1850, acele
rando-se a medida que a imigracao - reativada na década 
de 1870, com a protecao governamental - se intensific;i
va. Ao contrário de Sao Paulo, onde o imigrante chegava 
para trabalhar como assalariado nas grandes fazendas de 
café, o imigrante que ia para Santa Catarina era incenti
vado a comprar um lote de terra e af trabalhar com sua 
familia. Isso permitiu a formacao de urna rede de peque
nas propri~dades de exploracao agrícola intensiva, que se 
movia implacavelmente, incorporand~ as terras dos Xo
kleng. 

Desse confronto resultaram os primeiros choques arma
dos. O índio defendía o seu habitat. O imigrante legiti
mava, através das armas, a terra que havia adquirido por 
meio de um título de propriedade. 

Os assaltos que os fndios praticavam eram freqüente
mente descritos com muito sensacionalismo. Isso oferecia 
os componentes ideológicos necessários para que fosse 
criada uma imagem que aproximava o fndio do animal -
feroz e trai~oeiro - e servia para reforcar a repressao. 

No comeco deste século, a situacao havia recrudesci
do. Pressionados pelo significativo aumento de colonos 
que chegavam a regiao, conseqüencia do desenvolvimen
to das rela~oes capitalistas, os fndios atacavam com mais 

vizinhos somente no inverno, quando estavam maduros os pinh0cs. De 
modo gcral, a zona dos campos, até as margens ou proximidades do rio 
Paraná, constituía o domínio dos índios Kaingáng. Estes, que parecem ter 
sido muito mais numerosos que os Xokléng, cstcndiam-sc, na di~ao do 
norte, por quase todo o oeste paulista". Francisco S . G. Schaden. "Xokléng 
e Kaingáng", in Egon Schadcn (org.). Homem, cultura e socied.ade", 2ª ed., 
Pctrópolis, Ed. Vozcs, 1977, p. 84. 
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freqüencia. 8 As represálias também eram constantes. A. me
dida que os choques armados se sucediam, as táticas empre
gadas para guerrear os indios foram sendo acumuladas e 
aperfeicoadas. Poucos anos foram suficientes para revelar 
alguns individuos, que se destacavam pela crueldade e pela 
periculosidade com que levavam a efeito essa luta. Eram 
os bugreiros, impiedosos e reverenciados como heróis. O 
bugreiro, transformado em defensor do colono, exercia essa 
atividade como profissional, podendo ser contratado para 
vingar um ataque bem-sucedido realizado pelos índios, ou 
simplesmente para afugentá-los. Dispunha também de 
ajuda económica governamental, quando realizava incur
s~es pelo sertao perseguindo indios, e agia sempre em grupo, 
com homens fortemente armados. 

• 

, 
"E quando o dia está para nascer que dao o assalto. 
O primeiro cuidado é correr as cordas de arcos. De
pois praticam o morticínio. Compreende-se que os ín
dios, acordados a tiros e a facao; nem procuram de
fender-se e toda heroicidade dos assaltantes consiste 
em cortar carne inerme de homens acobardados pela 
surpresa". 9 

Décadas A ssaltos 

1850 2 
1860 2 
1870 8 
1880 9 
1890 6 
1900 20 
1910 14 

Estes dados rcfcrcm-se ao número de assaltos verificados no tcrritório 
do antigo município de Blumenau. relacionados por décadas, do ano de 
1852, quando ocorrcu o primeiro assalto, a 1914, ano da pacifica~ao. Eles 
dcvem ser vistos com muita cautela, pois faltavam alguns números nas 
colc~0cs de jomais que o autor consultou. É provávcl também que outros 
eventos nao tenham sido registrados pela imprcnsa. José Dcckc. "Os 
indfgcnas do Itajaí", in Blumenau em Cademos, tomo VIII, n9 6/7, Blumc
nau, SC, 1967, apud Sílvio Coclho dos Santos. indios e brancos no sul do 
Brasil. Edcme, 1973, p. 107/108. 

'Relatório do Inspctor do S.P .l. Eduardo de Lima e Sil va Hoerhan, apud 
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Em janeiro de 1907, foi fundada em Florianópolis urna 
associacao como nome de "Liga Patriótica para Cateque
se dos Silvícolas". Era urna tentativa de frear as atrocida
des praticadas contra os Xokleng, considerados pelos colo
nos como um obstáculo ao progresso. 

Anteriormente já havia sido tentada a catequese desses 
índios, porém sem nenhum sucesso. 

A Liga pretendía: 
- evitar o extermínio do índio; 
- que o indíO' fosse tratado com simpatía; . 
- que fossem oferecidos meios pacíficos para a sua ci-

vilizacao.10 
A associacao chegou a promover duas conferencias em 

Florianópolis, sendo que urna foí realizada por Albert 
Vojtech Frie, representante do Museu Etnográfico de Ber
lim, e que também estava empenhado em encontrar meios 
pacíficos para contatar os Xokleng. 

Em marco, um periódico de Itajaí publicou um artigo 
r~futando os objetivos da associacao recém-criada.11 O 
autor afirmava que, enquanto "estes assassinos e ladroes 
vermelhos" nao fossem civilizados, o objetivo principal 
deveria ser a prote~ao do colono, pioneiro da cultura, que 
vivia do árduo trabalho e pagava impostas. Propunha que 
alguns membros da "Liga" fossem a um local infestado 
por indios, para que pudessem avaliar melhor a tarefa que 
pretendiam por em prática. Dizia que parecía um sonho, 
para. quem era vítima dos selvagens, saber que existiam 
pessoas interessadas em defender os índios, enquanto ao 
colono nenhuma aten~ao era dada, nem pelo governo. E 
concluía afirmando: "protecao aos habitantes dos sertoes 
contra os bugres, eís a realidade; catequese, etc. é pura 
fantasía". 

Darcy!Ubciro. Os índios e a civilizafdO. Rio de Janciro, Ed. Civiliza<;iío 
Brasilcira, 1970, p. 109/110. 

10 Este documento está publicado cm Sílvio Coelho dos Santos. Op. cit. 
p.122. 

11 Gottlicb RciC. Jornal Novidades. Itajaí, 10/3/1907. Apud Sílvio Coclho 
dos Santos. Op. cit. p. 125-126. 
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A caminho de Palmas, onde pretendía conseguir índios 
Kaingang para auxiliar na atracao dos Xokleng, A. Frie 
passou por Blumenau e, entao, pode avaliar, pela maneira 
pouco acolhedora com que foi recebido, o que significava 
procurar meios pacíficos para contatar os índios. Frie nao 
conseguiu concretizar o seu objetivo e logo partiu para a 
Europa a fim de participar do XVI Congresso de America
nistas, que deveria acorrer no ano seguinte, em Viena. A 
"Liga" se esmaeceu depois da forte oposicao que enfren
tou nos primeiros meses de sua existencia. 

4. o XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 

Em setembro de 1908, aconteceu em Viena o XVI Congres
so de Americanistas. Foram grandes as expectativas que 
antecederam essa reuniao bienal. O Museu de Viena, in
formava o representante do Brasil12 , era um dos mais 
completos do mundo em colecoes de artefatos etnológicos 
da América do Sul, contando com várias colecoes brasilei
ras. Ainda em 1906, Franz Heger, secretário-geral do 
Congresso, havia adquirido no Rio de Janeiro, para o go
verno austríaco, a colecao particular organizada pela Baro
nesa de Loreto. Fat_9 ainda de maior importancia era a 
exposicao da colecao organizada por Johann Natterer, 
durante dezoito anos de coleta nos sertoes do Brasil. A 
coleca~ contava com 2.500 números, na parte etnográfica, 
proven1éptes de oitenta tribos indígenas, e havia sido 
exposta, parcialmente, em 1889. A presenca do Brasil no 
Congresso era evidente. Além dos trabalhos que seriam 
apresentados pelos delegados brasileiros, constava tam
bém o de Paul Ehrenreich sobre a etnografía no sul do 
Brasil. 

No dia 8 de setembro. quando foram iniciados os traba
lhos do Congresso, o delegado do Estado do Pará proferiu 

12 Manuel dcOlivcira Lima. "O Congrcsso dos Americanistas de Viena" 
O Estado de S. Paulo, 12/10/1908, p. 1, col. 2-3. ' 
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um cansativo discurso13
, no qual mostrava um país muito 

diferente daquele em que vivía. Dizia que o Brasil se or
gulhava de possuir um grupo de homens que se dedicava 
apaixonadamente a todos os ramos do saber humano. A 
civilizacao havia permitido ao Bra~il perpetuar o progres
so, assim podia oferecer trabalho e fortuna a todos aqueles 
que para lá se dirigissem. Exemplificava citando a Ama
zonia, sua navegacao, sua producao de borracha, castanha 
e cacau, bem como a importancia desses produtos na ex
portacao do país. As cidades brasileiras, dizia, eram bem 
policiadas e tinham bondes, elétricos. A educacao havia-se 
propagado pela Amazonia de maneira extraordinária , 
contando no Pará com 11.886 alunos de instrucao primá
ria e 1.700 de instrucao secundária. Quanto aos índios, 
afirmou, havia poucos sendo dignos de estudo e compai
xao, e arriscava dizer que nos próximos cinqüenta anos 
esse pouco iria desaparecer sem deixar vestígios, a nao ser 
um ou outro neologismo qUe a língua portuguesa iria con
servar: nomes de alguns rios, montanhas e ~idades. Con
cluiu seu discurso, indignado por nao ver a língua portu
guesa "figurar nas deliberacoes do Congresso". 

O discurso de Batista de Moura deu enfase ao desenvol
vimento económico e social que a Amazonia estava viven
do. Nele o índio aparecía como urna espécie fadada a ex
tincao, e em nenhum momento estabeleceu relacoes entre 
o progresso económico, que tanto elogiou, e a dramática 
situacao da populacao indígena dessa regiao. 

No dia 14 de setembro, os delegados que participavam 
da sessao matinal do Congresso foram surpreendidos pelo 
eloqüente pronunciamento feíto por um jovem de 27 anos.14 

13 Ignácio Balista de Moura. "Discurso", Jornal do Comércio, 26/10/ 
1908, p. 3, col. 3-4. 

14 Os..dados sobre as sessoes do día 14 estilo de acordo como estudo de 
David Hall Stauffer. The Origin and Establishment of Brazil's Indian 
Service: 1889-1910. Disscrtation presented to thc Faculty o( the Graduate 
School o! thc Univcrsily of Texas in Partial Fulfillmcnt of the Requeri
ments Cor thc dcgrcc of Doctor of Philosophy, Austin, Texas, 1955, p. 55-
60 (xerox). 
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Ao contrário de Batista de Moura, que havia feito um 
obscuro relato sobre os índios da Amazonia, Albert Frie 
comecou denunciando e responsabilizando os colonizado
res brasileiros e europeus pelo extermfnio das poucas tri
bos indígenas que ainda restavam no Brasil. Dizia que a 
populacao nativa estava sendo dizimada por atos de escra
vidao, rapto e assassinato, que eram praticados na regiao 
das florescentes colonias do sul do Brasil. Nessa regiao, 
afirmava, alguns especuladores haviam comprado por um 
preco irrisório grandes quantidades de terra que eram 
habitadas por índios hostis, vendendo-as, após terem eli
minado a ameaca indígena, com lucros de 1.500%. 

A. Frie afirmava que somente com a intervencao do 
governo, protegendo a populacao indígena, e com a devo
lucao de mullieres e criancas aprisionadas durante as ex
pedicoes punitivas, seria possível acabar com essa guerra 
cruenta. Falou do seu projeto de fundar urna reserva indí
gena em terras que haviam sido <loadas pelo governo de 
Santa Catarina. Porém, muitos individuos esperaram rece
ber concessoes de terras nessa área. lsso levou a imprensa 
local a criticar o seu projeto, sendo ele vítima de urna cam
panha de difamacao, fato que o levou a abandonar o plano. 
A. Frie denunciou também a rescisao do seu contrato de 
na tura lista e representante dos museus de Berlim e Ham
burgo, ocasionada pela intervencao do embaixador alemao 
no Rio de Janeiro. 15 Concluiu o seu ousado pronunciamen
to propondo com muita habilidade, aos delegados que o 

u "O Sr. Frie é um mo90 de, talvez 25 anos de idade, e que apenas possui 
conhecimento da língua portuguesa; mas nao dispoe de experi~ncias 
práticas, como resultariam de urna cstadia prolongada no Brasil. Ele é de 
nacionalidade Bohemo-Tchcque. Em Santa Catarina, Frie iniciou urna agi
ta9ao anti-germanica, procurou fundar urna liga cm favor dos indios e 
agitou sistematicamentc o cspírito público contra os alcmaes. Por cstes 
motivos, Frie tornou-se antipático no Brasil meridional e esta foi a razao 
por que o Museu de Berlirn nao se serviu dele para as cxpcdi90cs pro jetadas 
por aquele cstabelecimento". Trecho de urna carta de P. Ehrcnrcich a E. 
Sclcr, justificando a dcmissao de FriC, citada cm urn artigo de Hermann von 
Ihering, "Os índios do Brasil meridional", no jornal Correio Paulistano, de 
29/10/1908, p. 1, col. 1-4. 
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ouviam, que em nome do Congresso fosse feito um pro
testo contra esses atos desumanos. 

A sessao continuou coro Eduard Seler, do Museu de Ber
lim, procurando abrandar as denúncias que haviam sido 
feítas. Depois mudou o curso do debate sobre o exterminio 
de índios, passando a criticar algumas conclusoes de A. Frie 
a respeito das relacoes etnológicas e lingüísticas em algumas 
tribos do Brasil meridional. Frie respondeu colocando em 
dúvida a veracidade dos dados em que o cientista mais 
velho se apoiava. Seler protestou contra a insinuacao, mas 
foi interrompido pelo presidente da sessao, Karl von den 
Steinen, que encerrou a reuniao nao consentindo que Frie 
novamente argumentasse. 

Na sessao da tarde, o presidente do Congresso, Wilhelm 
Freiherr von Weckbecker, disse que, embora a causa do in
dio atraísse a simpatía dos americanistas, a proposta suge
rida por Frie pertencia a esfera governamental, e nao a um 
congresso científico; e considerou o assunto encerrado.16 

5. A PoLf:MICA ENTRE VoN IHERING E os PosITIVISTAS 

A questáo do extermínio de índios brasileiros denunciada 
no Congresso de Americanistas, mesmo tendo sido divul
gada pela imprensa européia, náo iría receber a mesma 
atencao da imprensa brasileira. O que motivou o intenso 
debate que iria desenvolver-se pela imprensa paulista e 
carioca a respeito da pungente situacao dos índios, levan
do muitas entidades a se posicionarem na defesa da causa 
indígena, foi um artigo publicado na Revista do Museu 
Paulista, que entrou em circulacao na segunda quinzena 
de setembro de 1908. Nesse artigo, o diretor do Museu 

u O Jornal do Comércio do dia 16/9/1908 publicou a seguinte infor
macao na sua coluna de telegramas: 

"Viena, 15. 
"O Congrcsso dos Americanistas aprovou por aclamacao a proposta do 
delegado Frie, de enviar-se ao Govcmo do Brasil urna rcpresentacao, 
pcdindo que seja abolida a escravidao de indios no Estado de Santa 
Catarina". 
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Paulista17 indicava o meio que achava mais adequado para 
solucionar o impasse criado pela resistencia obstinada 
dos indios Kaingang diante das pressoes da sociedade brasi
leira: 

"Os atuais indios do Estado de S. Paulo nao represen
tam um elemento de trabalho e de progresso. Como 
também nos outros Estados do Brasil, nao se pode 
esperar trabalho sério e continuado dos índios civili
zados e como os Caingangs sao um empecilho para a 
colonizacao das regioes do sertao que habitam, parece 
que nao há outro meio, de que se possa !anear mao, se 
nao o seu exterminio" .18 

A reacao a opiniao externada por von Ihering se fez 
imediatamente. No día 12 de outubro, aparecía na primei
ra página do jornal O Estado de S. Paulo um artigo19 assi
nado por Sílvio de Almeida, figura de destaque entre os 
positivistas de Sao Paulo, refutando a proposta de exter
mínio dos indios apontada por von Ihering. 

17 Hcnnann von Ihcring nasceu a 9 de outubro de 1850, cm Giessen, 
Alemanha. Fonnou-sc cm Medicina e Ciencias Naturais. Em 1876 dou
torou-se na Univcrsidade de Erlangc, dcf cndcndo tese sobre a Significa~do 
do aparelho auditivo nos moluscos, tendo em vis ta a sua classifica~do natu
ral. Em 1880 mudou-se para o Brasil, fixando residencia no Rio Grande do 
Sul. A convite, mudou-se para Sao Paulo, para integrar a Comissao 
Geográfica e Geológica dcsse estado. Com a ancxa~ao do rccém-fundado 
Muscu Paulista (1893) a Comissao Geográfica e Geológica, von Ihcring foi 
empossado no cargo de dirctor efetivo dcsse museu, cm 15 de janeiro de 
1894, instalado no Palácio do lpiranga. Durante vintc e dois anos excrccu 
o cargo de dirctor do museu , editando nove tomos da Revista do Museu 
Paulista . Neles foram imprcssos inúmcros artigos scus sobre malacologia, 
paleontologia, etnografía, zoología etc. Em 1916 dcixou a dirc~ao do Museu 
Paulista e alguns anos dcpois rctomou a Alcmanha. Elcito profcssor. 
honorário da Univcrsidadc de Gicssen, publicou ainda diversos trabalhos, 
vindo a falcccr cm 26 de fevereiro de 1930. "Prof. Dr. Hcrmann von 
Ihering'', Revista do Museu Paulista, tomo XVII, parte 1, 1931, p . 553-556. 

11 Hennan von Ihering. "Antropologia do Estado de Sao Paulo", Revista 
do Museu Paulista, vol. VII, 1907, p. 215. 

19 Sílvio de Almeida. "Divagat;ücs", O Estado de S. Paulo" , 12/10/1908, 
p. 1, col. 1-2. 
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Depois de ter construido um quadro em que caracteri
zou o indígena como um elemento important_e pelas con
tribuicoes que deu em diversos momentos da história do 
Brasil, Sílvio de Almeida passou as críticas ao diretor do 
museu e a sua nacao de origem: 

"A teoría do dr. Herman Ihering, supondo implícita a 
máxima da justificacao dos meios pelos fins, se re
d_uziria a matanca em nome da civilizacao; e a civili
zacao nao seria mais entao do que o aproveitamento 
de alguns trechos de terra, mediante a aplicacao de 
processos violentos e bárbaros. ( ... ) 
"Custa crer que a moderna ciencia, importada da Ale
manha, nao preconize outros expedientes que os dos 
colonos ultramarinos do século dezesseis ... ". 20 

Continuando na apología do índio, citou o trabalho de 
Anchieta nos campos de Piratininga, que se tornou vene
rado justamente por ter sido um dos "redentores desses 
fetichistas deserdados". 

Sílvio de Almeida concluiu o artigo dizendo que o pro
gresso tem sido o pretexto para legitimar as agressoes in
ternacionais. Assim senda, o Brasil poderia transformar-se 
em vítima de urna nacao imperialista da Europa que se 
julgasse superior a brasileira. Nesse caso, a melhor defesa 
seriamos descendentes dos fndios e negros, pois já haviam 
dado exemplos de heroísmo durante a invasao holandesa e 
na guerra do Paraguai. 

Ao protesto de Síl vio de Almeida seguiram-se outros. 
No dia 11 de novembro, aparecía no Jornal do Comércio 
um artigo de Luís Bueno Horta Barbosa contra aquilo que 
chamava de "inqualificável e bárbara teoría de um cien
tista estranho aos nossos sentimentos" .21 

2 0 ldcm. Ibidem. 
2 1 L. B. Horta Barbosa. "Em dcfcsa dos indígenas brasilciros", Jornal do 

Comércio, 1 l/11/1908, p. 12, col. 1-2. 
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L. B. Horta Barbosa, elemento importante do positivis
mo em Campinas, onde lecionava, deu um sentido menos 
apologético e mais sistemático a defesa dos índios brasilei
ros. Recorrendo as experiencias da Comissao Rondon, ci
tava a importante contribuicao dos índios Bororo na cons
trucao da rede telegráfica do Estado de Mato Grosso; ci
tava também trechos dos Apontamentos de José Bonifácio, 
dando erifase aos parágrafos em que o Patriarca da Inde
pendencia falava de "Justi~a", "Brandura", "Constancia" 
e "Sofrimento", meios que deviam ser utilizados como 
normas de conduta para orientar as relacoes entre o indí
gena e o colonizador. Concluía a sua "Carta aberta" fazen
do críticas a certas posturas científicas que "justificavam 
a opressao dos fracos e os desvairados progressos da in
dustrializa\!ao". 

Em 6 de dezembro, era a vez da Congregacao do Museu 
Nacional insurgir-se contra os conceitos formulados pelo 
diretor do Museu Paulista.22 O protesto, redigido por Sér
gio de Carvalho, diretor da secao de Antropologia desse 
museu, falava do dever humanitário de condenar a "cruel
dade que de há muito se exerce contra os indígenas brasi
leiros e levá-los ao extremo de um morticínio impiedoso 
praticado em nome da Leí e dos interesses nacionais". O 
artigo falava também da boa acolhida que os índios, donos 
incontestáveis dos territórios em que habitavam, deram 
aos primeiros colonizadores e que, no entanto, foram 
dominados e escravizados a forca por aqueles que se pre
sumiam cultos. Dizia ainda que a lei amparava o imi
grante sem se preocupar como índio, "em geral inteligente 
e industrioso, com grande capacidade para o trabalho 
quando lhes cabe urna direcao completa e desvelada". O 
protesto terminava chamando a atencao das autoridades 
públicas para que nao permitissem "a vitória dessa idéia 
criminosa". 

22 Sérgio de Carvalho. "O Sr. Ihcring e os indígenas", Jornal do Comércio, 
6/12/1908, p. 4, col. 4. 
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No dia 19 de dezembro, iria manifestar-se também, por 
meio de urna mocao, a Sociedade Nacional de Agricultura, 
órgao ligado ao Ministério da Indústria, Viacao e Obras 
Públicas. Com muito equilibrio sugeriu que o governo fede
ral assumisse a responsabilidade pela incorporacao dos 
índios a sociedade brasileira através de meios pacíficos: 

"A Sociedade Nacional de Agricultura, ante o choque 
das opinioes que se tem dado acerca do modo de vencer 
a resistencia dos silvícolas do interior do país, a pene
tracao do trabalho nacional nas regioes que habitam, 
e ante a originalidade de algumas dessas opinioes, 
confía no critério do Governo da Nacao relativamente 
ao modo de organizar e orientar os servicos de incor
poracao dessas tribus a civilizacao nacional, estabe
lecendo por um lado, colonias agrícolas e fomentando 
a instrucao e educacao cívica daqueles dentre eles 
que forem vencidos pelo carinho e pela bondade dos 
representantes do Estado, e cuja solicitude e paciencia 
se mantenha impecável sob um sério servico de fis
calizacao, e, por outro lado, estabelecendo o modo 
criterioso e humano de garantir a vida dos funcioná
rios encarregados dessa missao civilizadora, excluindo . 
o espirito de represália e de vinganca que tem esteri
lizado tao útil propaganda. 
"Salas das Sessoes, 17 de dezembro de 1908". 23 

Em janeiro de 1909, mais um protesto se juntava aos 
anteriores. Através de um telegrama enviado a Joao Batis
ta de Lacerda, diretor do Museu Nacional, o Tenente-Co
ronel Candido Mariano da Silva Rondon - outra pessoa 
importante do positivismo brasileiro, com urna vasta ex
periencia pelos sertoes do Brasil -, tornava público o seu 
sentimento de indignacao a respeito da proposta de von 
Ihering de exterminar os indios que entravassem o avanco 

23 Jornal do Comércio, 19/12/1908, p. 4, col. 5-6. 
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" do progresso. Ele argumentava que esse era o pretexto do 
usurpador para ocupar as poucas terras que ainda resta-
vam aos indios: 

"É a eterna lutado feroz egoísmo contra as nossas as
piracoes altruistas" .24 

Para demonstrar a receptividade dos indígenas ao pro
cesso civilizatório, Rondon citou o caso dos Nhambiquara 
que, <liante de gestos de amizade, haviam suspendido os 

. ataques contra a comissáo telegráfica, bem como dos ín
dios Parecí e Cabixi que estavam prestando importante 
contribuicao na construcao da línha telegráfica de Mato 
Grosso. Em nome dos brasileiros que habitavam o sertao 
mato-grossense, Rondon afirmou que tudo faria para im
pedir a concretizacao desse abominável conselho. 

6. Ü PROGRAMA DE VON IHERING 

Contra essa avalanche de críticas e protestos, von Ihering 
defendeu-se por meio de diversos artigos que foram publi
cados em jornais e revistas. Neles estao esbocados os pre
supostos de sua concepcao antiindfgena que pregava a su
bordinacao dos indios bravos a qualquer custo, para que 
nao entravassem o avanco do progresso; bem como a utili
zacao dos fndios já subordinados como objetos etnográfi
cos de especulacao científica.25 

Em 20 de outubro de 1908, o periódico O Estado de S. Pau
lo publico u o primeiro artigo de Hermann von Ihering. 26 

2• candido Rondon. "Telegrama", Jornal do Comércio, 11/2/1908, p. 2, 
col. 4. 

2~ Nao é nosso objetivo reconstituir cronologicamentc o debate que se 
dcu pela imprcnsa cm torno da qucstao do cxtennínio dos índios, lcvanlada 
por von Ihering. Esse trabalho foi realizado por 1?· .H. Slauffer e.encontra
se nos capítulos III, IV e V de seu cstudo The Origm and Establishment of 
Brazil's lndian Seroice: 1889-191 O, cit. 

28 H. von Thcring. "O futuro dos índios no Estado de Sao Paulo", O 
Estado de S. Paulo, 20/10/1908, p. 1, col. 1; p. 2, col. l. 
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Sua preocupacáo central foi mais apresentar sugestoes para 
o tratamento das populacoes indígenas, do que propria
mente discutir a questáo do externúnio dos indios, que 
havia motivado a polemica. As sugestoes - as quais cha
mava de programa - por ele apresentados tinham por 
objetivo servir de modelo quando o governo pretendesse 
adotar algum procedimento em relacáo aos indios brasi
leiros. A referencia para as sugestoes apresentadas eram 
os índios do Brasil meridional (dizia conhece-los profun
damente), que foram classificados en1 dois grupos: 

a) Os que mais ou menos aceitavam a subordinacao e 
nao impediam o desenvolvimento sócio-economico. Essas 
populacoes eram representadas em Sao Paulo pelos fndios 
Guarani, Cayuá e Xavante. Esses indios, dizia von Ihering, 
nao representavam urna raca forte e enérgica, e pouco se 
podia esperar deles para o trabalho; 

b) os que eram refratários a qualquer tentativa de in
corporacao a sociedade brasileira. Esses eram representa
dos pelos "coroados" do rio de Peixe. 

Herman von Ihering sugeriu: 
- para o primeiro grupo, que fossem concedidas terras 

e prote~áo; 
- para o segundo grupo, que fossem deixados em paz, 

enquanto fosse possível; 
- quanto ao trabalho indigenista junto aos índios, que 

fosse realizado por missionários religiosos, pois eram posi
tivos os resultados da catequese religiosa, principalmente 
em Sao Paulo; 

-que, mediante urna campanha de propaganda, se mo
tivasse o governo estadual e federal a se interessar pelo 
destino dos povos indígenas, tanto do ponto de vista hu
mano, quanto do científico. 

Em-29 de outubro, von Ihering publicou outro artigo 
com o objetivo de esclarecer alguns de seus pontos de 
vista.27 Comecou relatanto o pronunciamento que A. Frie 

27 H. von Ihcring. "Os índios do Brasil meridional", Correio Paulistano, 
29/10/1908, p. 1, col. 1-4. 
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havia feito no Congresso de Americanistas. En1 seguida 
passou a comentar um artigo, no qual Frie denunciava as 
atrocidades que os colonos alemaes praticavam contra os 
índios em Santa Catarina. Seu objetivo era demonstrar 
que as informacoes de Frie eram insustentáveis, pois, por 
ser um jovem inexperiente, teria acreditado em falsas his
tórias. Continuou justificando a matanca de indios, que 
havia sido denunciada, como algo que acontece em qual
quer guerra. Citou o exemplo dos Estados Unidos, que 
procederam do mesmo modo quando o indio se colocou na 
frente da colonizacao daquele país; e ainda da Alemanha, 
que defendia a vida dos colonos instalados na África 
Ocidental pela forca armada. Mencionando o trabalho 
desenvolvido pelo Ethnographical Bureau, dos Estados 
Unidos, afirmou que o governo brasileiro também deveria 
organizar um servico oficial para proteger os selvagens, 
bem como para estudar seus costumes, língua, crencas etc., 
urna vez que as colecoes etnográficas existentes nos mu
seus brasileiros eram todas muito pobres e de pouco valor 
científico. 

Neste artigo ele voltou a expor seu programa, cuja preo
cupacao era "garantir a existencia e o futuro dos indíge
nas" e insistiu para que o Brasil tomasse parte na "explo
racao científica desses povos", a qual normalmente era 
feita por cientistas estrangeiros. Seguindo o esquema an
terior, reiterou que aos indios submissos deveriam ser 
concedidas terras e protecao, bem como um tratamento 
conforme as suas idéias e faculdades mentais". Quanto aos 
indios bravos, confessou que, pessoalmente, os achava mais 
simpáticos do que o indio catequizado, que era apenas 
urna caricatura tanto da cultura indígena, quando da civi
lizacao moderna. Afirmava, entretanto, como cidadao e 
pelas suas idéias políticas, nao poder consentir que a 
marcha da cultura devesse parar perante as flechas do 
indio, e que, certamente, a vida do sertanejo e do colono 
valla mais do que a do bugre. "A sorte dos indígenas é 
certa: em parte aceitaram a nossa cultura, em parte conti-
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nuarao nossos inimigos e, como tais, sucessivamente desa
parecerao." 

N este artigo von Ihering pretendeu também amenizar 0 
impacto que havia causado na opiniao pública o seu pare
c_er sobre o externúnio dos fndios. Em urna nota explica
tiva, esclareceu que, quando falava de "externúnio" refe-. ' ria-se "apenas é)queles que sao verdadeiro empecilho é\ 
expansao da nossa cultura e isto no caso de complicacoes e 
assaltos". Confirma va, portan to, a idéia básica que era 
usar a violencia para solucionar os conflitos entre os in
dios e as empresas económicas que sobre eles avancavam. 

Em meados de dezembro, era publicado o terceiro arti
go de von Ihering, refutando as críticas que havia recebido 
da Congregacao do Museu Nacional: 

"O protesto dirigido contra mim por causa do exter
núnio dos Coroados é absurdo, visto que este ex
terminio dos Coroados se efetua ano por ano, e pouco 
tempo há de decorrer até que os últimos Coroados 
bravios terao sucumbido nesta luta desigual contra a 
civilizacao moderna. Nao é contra minha pessoa, mas 
contra o sistema oficial, até agora observado em re
lacao aos indígenas, que tais protestos se devem di
rigir" .28 

Insistiu em dizer que nunca havia falado em "externú
nio dos fndios", mas que apenas havia pretendido mostrar 
a diferenca entre o indio catequizado, que se subordinava 
as autoridades brasileiras e o que nao se subordinava de 
nenhuma maneira, estabelecendo um constante estado de 
guerra com a populacao sertaneja e os colonos. As regioes 
de maior conflito, afirmava, eram os estados de Santa 
Catarin_a e Sao Paulo, onde os "bugres" freqüentemente 
atacavam os colonizadores, destruindo suas casas e ma
tando seus moradores. A cada ataque dos índios, dizia, 

21 
H . ".:ºn Ihcring. "Extcrmínio dos indígenas ou dos scrtancjos?", Jornal 

do Comercio, 15/ 12/ 1908, p . 2, col. 1-2. 
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" 
sucedía-se urna expedicao vingativa. Em Santa Catarina, 
por estarem os colonos mais expostos aos a.taques dos 
indios eram eles que organizavam essas expedicoes coma 
ajuda 'de algum bugreiro. Quando a expedicao obtinha 
sucesso matavam "apenas os homens, tomando posse das 
mulher~s e filhos". Diferente era o que acontecia em Sao 
Paulo onde as "dadas" eram organizadas por bugreiros. 
Ncste' caso, quando a expedicao era bem-sucedi~a, os in
dios eram massacrados, incluindo mulheres e enancas. 

Afirmou ainda que nao era justo que o colono se encar
regasse da punicao dos indios qtle praticavam os assaltos. 
A protecao do indígena deveria ficar a carg~ do governo, 
que por meio de urna polí~ia especial ,Fºd;r~a prender. os 
indios infratores e encanunhá-los a colonias apropria
das" evitando assim a matanca generalizada. No final do 
artigo, citou o trabalho das missoes jesuísticas no Brasil, 
que obtiveram algum exito na cate~uese, P?r~ue sub~e
teram os indios ao estado de escravidao, pois só obriga
dos é que estes sel va gens sáo capazes d~ presta.r re~i~ ser
vicos". Para complementar fez referencia a dois nulitares 
experientes no assunto: 

"O índio catequizado é 'um homem depravado', chega 
a dizer o General Couto Magalhaes e vale e a pena 
registrar aquí ao lado do juízo competente d:le, a 
opiniao do nao menos competente general amenca~o 
Custer que diz "'bom indio unicamente é um indio 
morto"'. 

Mas foi em meados de 1910, que von Ihering elaborou o 
trabalho mais abrangente desta série sobre os índios bra
sileiros. Sua preocupacao neste artigo29 

- além de rebater 
com teimosia os protestos que foram proclamados contra 
suas idéias - foi caracterizar o tipo de tratamento que 
considerava mais adequado para os índios "mansos" e 

21 H. von Ihering. "A qucstao dos índios do Brasil", Revista do Museu 
Paulista, vol. VIII, 1911, p. 112-140. 
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"bravos", expor as deficiencias que encontrou no progra
ma de Rondon e, por fim, apresentar o seu programa para 
submeter e administrar as populacoes indígenas do Brasil. 

O "naturalista da escola moderna", conforme se autode
nominava, considerou o caso do Brasil urna exce~ao entre 
os países da América, os quais haviam solucionado os 
problemas com as populacoes nativas por meio da cate
quese ou da guerra. Na América Central o indio sujeitara
se A raca branca, tornando-se "um elemento útil e fecundo 
de trabalho". Na América do Norte o governo assumiu di
retamente a defesa da propriedade dos colonos. Apenas o 
Brasil nao havia encontrado um meio para por fim A 
"anarquia existente entre as autoridades nacionais e os 
indios bravos". 

"A marcha ascendente da nossa cultura está e1n peri
go; é preciso por cobro a esta anormalidade que a 
ameaca" .30 . 

A incorporacao dos índios "mansos", para von lhering, 
implicava urna questao esse~cial, que era saber se a prote
cao deveria ser leiga ou religiosa. Considerando-se impar
cial e insuspeito para tratar· do assunto, passou a relatar 
as críticas contra o Decreto n2 426 de junho de 1845. A 
principal delas refería-se aos resultados insatisfatórios 
apresentados pela referida legislacao e apontava como 
causa principal a desqualificacao do pessoal incumbido 
desse trabalho. 

Nas colonias tuteladas pelos países europeus, afirmava, 
existiam problemas da mesma natureza, porém as pessoas 
destinadas para trabalhar junto el populacao nativa eram 
preparadas na Europa, em escolas especiais, com conheci
mcntos técnicos, morais e administrativos. Antes de parti
rem para as colonias já falavam o idioma e conheciam 
perfeitamente a índole, os defeitos, as fraquezas e as boas 
qualidades dos colonizados. 

'ºH. von Ihering. "A questao dos indios do Brasil", cit. p. 113. 
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Após refutar a assistencia leiga, apoiando-se nas críti
cas feitas ao Regimento n2 426, passou para a esfera da 
catequese religiosa: 

"Por minha parte nunca deixei dúvidas sobre a prefe
rencia que dei a catequese pelos missionários" .31 

Com a intencao de fortalecer sua posicao, recorreu a 
urna citacao do padre Claro Monteiro do Amaral, que afir
mava que a catequese indígena cessara quando o governo 
assumira a sua direcao. H. von Ihering acreditava que o 
meio mais eficaz de incorporar os índios a sociedade, pois 
assim a experiencia demonstrara, era confiar as missoes 
religiosas a catequese indígena, com o auxílio do Estado, 
pois era com entusiasmo e dedicacao que os missionários 
se lancavam na educacao dos selvagens. 

Totalmente oposta era a situacao dos indios "bravos", 
que com seus ataques levavam o panico a populacao serta
neja e aos colonos dos estados de Sao Paulo e Santa Catari
na, sem que o governo adotasse qualquer atitude para por 
fim ao estado de anarquía reinante nessas regioes. Para 
demonstrar a omissao das autoridades federais e estaduais, 
von Ihering citou o caso dos "muckers alemaes" em 1874, 
no Río Grande do Sul, e de Canudos em 1894, que, por 
suas "exaltacoes religiosas", foram prontamente reprimi
dos pelas tropas do governo, enquanto os índios matavam 
os s'ertanejos sem que nenhuma providencia fosse tomada 
pelo governo para puni-los. 

Dizia que a legislacao vigente era imperfeita, pois con
siderava os indígenas "menores" e, conseqüentemente, 
"confiados aos juízes de órfaos". A necessidade mais ur
gente seria "equiparar os índios aos demais cidadaos bra
sileiros", concedendo-lhes os favores de que necessitavam, 
mas nao permitindo, em circunstancia alguma, que conti
nuassem matando os colonizadores impunemente. O Es-

u Idem. lbidem. p. 122. 
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tado, continuava, deveria por um fim a essa situacao anor
mal, prendendo em aldeias os indios refratários a civili
zacao, até que seus hábitos criminosos fossem eliminados. 
O primeiro passo seria estabelecer urna colonia bem or
ganizada e habitada por índios "Coroados" já pacificados, 
os quais deveriam entender-se e convencer os índios "bra
vos" das vantagens de se aldearem também. Mas, lem
brava, essa seria urna experiencia muito arriscada, pois os 
índios "bravos" consideravam traidores os índios que es
tivessem em boas relacoes comos colonizadores. Por outro 
lado, nao se poderia permitir também que continuassem a 
"perturbar a ordem pública do serta o". 

Mais arriscado ainda, dizia von Ihering, seria aplicar o 
"método fraternal", exposto na carta de Rondon32, para 
pacificar os "Coroados", pois isso iria levar ao martírio 
quem ousasse tal experiencia, como já havia acontecido 
como padre Claro Monteiro do Amaral, em 1901. 

H. von Ihering considerava o programa de Rondon insu
ficiente e escrito as pressas, com propostas que, no passa
do já se haviam mostrado ineficazes. A questao essencial 
que era definir as relacoes entre "as autoridades nacionais 
e os indios bravios", o programa nao fazia nenhuma refe
rencia, deixando também de tratar do trabalho científico 
junto aos índios. 

"O programa preocupa-se inexperientemente com os 
pontos mais simples da questao, deixando de lado os 
que encerram mais sérias dificuldades". 33 

A análise que von Ihering fez do programa de Rondon 
estava impregnada de rancor originado das críticas que 

32 Carta de Rondon enviada a Rodolf o Miranda, ministro da Agricultura, 
Indústria e Comércio, cm 14 de mar~o de 1910. "Aoque cu saiba cxistcm 
tres programas para a solu~ao da qucstaodos índios do Brasil: o de José Bo
nifácio d e Andrada e Silva, de 1823; o meu de 1908e1910 e o do Sr. Coronel 
Rondon de 1910. O último nao pode entrar cm linha de con ta por ser muito 
incompleto". H . von Ihcring. "A qucst.ao dos índios d o Bras il" , cit. p . 137. 

33 Idc m . lbidem. p . 125. 
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recebera havia pouco tempo. Sua preocupacao foi procu- · 
rar mostrar a ineficácia do plano, que se fundamentava na 
assistencia leiga e na brandura como diretrizes para o re
lacionamen to entre o Estado e o índigena; procedimento 
que ele considerava inadequado e que teria por origem o 
desconhecimento do caráter - desconfiado e traicoeiro -
dos indios. 

No "Programa para tratamento dos índios do Brasi1"3
\ 

estao expostos os pontos que von Ihering considerava de
cisivos para aprisionar o indio ao quadro institucional 
brasileiro. Os mais significativos sao os seguintes: 

- o relacionamento comos indios deveria ser visto como 
"um ato de nobreza e amor da raca vencedora para coma 
"vencida", urna vez que era· irreversivel o seu desapareci
mento; 

- a catequese deveria ser feita por missionários e fisca
lizado pelo governo; 

- os missionários deveriam ter conhecimento da língua 
dos fndios que iriam educar; . 

- a catequese e o ensino nao deveriam ser impostos 
obrigatoriamente; 

- o relacionamento com os indios deveria ser orientado 
pelos principios da bondade e da justica; 

- o cumprimento das leis deveria ficar a cargo das auto-
ridades competentes; · 

- o governo deveria conceder aos indios o direito as 
terras que ocupavam, porém sem o direito de vende-las; 

- os indios passariam a ser considerados cidadaos, sub
metendo-se as leis vigentes no país; 

- os índios deveriam prestar o servico militar, assim 
como pagar impostos, com exececao dos nao-civilizados; 

- os indios assaltantes, que impediam o desenvolvimento 
social, seriam aldeados se necessário pela forca, por meio de 
bandeiras. Nessas tarefas seriam empregados os sertanejos 
acostumados coma vida no mato e coma índole dos indios; 

34 Idem. Ibídem. p. 132. 
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- o ~rasil deveria organizar um órgao como objetivo 
de realizar expedicoes científicas, bem como organizar 
colecoes etnográficas. Deveria servir de modelo o Ethno
graphical Bureau. 

Por fim, von Ihering declarou que fora contra a sua 
vontade que havia participado do debate público, urna vez 
que ele envolvia questpes de caráter "administrativo-so
cial", enquanto suas preocupacoes eram científicas. Con
siderou, de sua parte, terminado o debate, mesmo que este 
artigo viesse suscitar novas questoes. Afirmou ainda que 
seu único objetivo fora fornecer dados aos interessados -
homens de Estado e pessoas cultas - no assunto: 

"Nao recomendei e nao quero recomendar o externúnio 
dos indios; mas protesto contra a anarquía reinante 
em tudo quanto respeita aos índios bravíos, como 
elemento da populacao brasileira" .35 

Com ar de .presuncao, típico de seu discurso, von Ihe
ring foi concluindo o artigo, negando publicamente o que 
afirmara a respeito do exterminio dos indios, e atribuindo 
a esfera gove~amental a responsabilidade pelos conflitos 
entre o indígena e o colonizador. 

Em sfntese, o processo económico que se instaurou no 
centro-sul do país, na passagem do século XIX para o 
século XX, fatalmente levou os representantes dessa nova 
expansao econoniico-social a se defrontarem com as popu
lacoes autóctone~. Esses contatos, pela própria natureza 
do desenvolvimento do capitalismo em países de formacao 
colonial, foram marcados por atos de violencia de toda 
espécie, praticados pelos agentes da civilizacao. 

A omissao do Estado nos primeiros vinte anos do Brasil 
republicano no que se refere a protecao das populacoes in
dígenas, já que nao havia qualquer legisla~ao específica en
carregada dessa atividade, é um fato que chama atencao. 

3 ~ Idcm. Ibidem. p . 138. 
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Essa omiss~o pode ser interpretada como o resultado da 
reordenac~o jurídica e política da sociedade brasileira após 
a proclamacao da República, bem como de urna implícita 
delegacao de poderes do Estado aos interesses económicos 
privados, para a ocupacao das chamadas terras devolutas. 
Albert Frie percebeu essa negligencia e, no Congresso de 
Americanistas, pressionou para que o governo brasileiro 
desse protecao ao indígena, a fim de impedir que conti
nuassem as atrocidades. A Sociedade Nacional de Agricul
tura também enfatizou essa necessidade e Sílvio de Almeida 
chegou a dizer: 

" ... o Estado, que é o órgao do direito, pode e deve 
intervir nas lutas que se travam entre a flecha do 
silvfcola e.a espingarda do sertanejo".36 

Tratava-se, portanto, de urna situacao muito peculiar, 
pois o Estado que intervinha, sempre que se fazia necessá
rio, para garantir a ordem social e a reproducao do capital 
(por exemplo na imigracao, a partir de 1870), manteve-se 
omisso no conflito entre o indígena e o colonizador. Her
mann von Ihering também percebeu essa anomalia, mas de 
um ponto de vista muito diferente do de Frie, Almeida e da 
Sociedade Nacional de Agricultura, entre outros, pois 
achava que o governo deveria intervir a fim de proteger o 
colonizador, já que era o agente do progresso, contra os 
assaltos praticados pelos índios. O índio, ainda de acordo 
com von Ihering, deveria ser alvo também da preocupacao 
do governo, nao para ser vftima dos bugreiros, mas porque 
poderia tornar-se objeto de valiosas exploracoes científi
cas e assim enriquecer os números das colecoes de artefa
tos etnográficos dos museus brasileiros. 

Embora ignorando os mecanismos de reproducao do 
capital, von Ihering sabia perfeitamente que o desenvolvi
mento económico só se realizaría com a incorporac:Io de 

se Sílvio de Almeida. " Divaga~ües" , cit. col. 1-2. 
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novos territórios transformados em fazendas, vilas e cida
des, e com estradas e ferrovias fazendo a conexao entre 
elas. Estava, portanto, em total sincronia com os pressu
postos do desenvolvimento capitalista quando defendia 0 
progresso económico e aconselhava o uso da forca contra 
os que ~orventur? o.ameacassem. É por essa razao que em 
seus art1gos fala insistentemente da necessidade de subor
dinar os índios arredios a qualquer custo, como também 
de s1:1bmeter as leis vigentes no país os que já haviam sido 
dormnados, como trabalhadores rurais ou "espécimes" a 
serem observados. 

A ambigüidade do seu discurso - negava ser favorável 
ao exterminio dos indios e concomitantemente aconselha
va o uso da for~a para aca ~ar com a resistencia indígena 
- apenas refletia a contrad1cao fundamental da sociedade 
bu~guesa, ou s~ja, ª. discre~ancia entre a expropriacao capi
talista e os pnncf p1os de JUstica, igualdad e e liberdade. O 
acalorad~ debate que se desenvolveu por meio da imprensa 
reproduz1u essa contradicao, pois, enquanto von Ihering 
busc?va justificar o avanco do progresso pelos sertoes do 
Brasil - ~~t~nda-se expropriacao dos territórios indígenas 
-, os positivistas colocavam-se no pólo oposto, recorrendo 
aos princípios ideológicos de justica, fraternidade e bran
dura, nos quais basearam todos os seus ataques ao diretor 
do Museu Paulista. 
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CAPÍTULO IV 

AS ORIGENS DA POLÍTICA 
INDIGENISTA REPUBLICANA 

l. As FRONTEIHAS DA C1v1LIZA9Áo 

A passagem do século XIX para o século XX, no Brasil, foi 
marcada por um ~mplo processo de penetracao económica 
e conquista de territórios inexplorados. Esse fenómeno foi 
o resultado da conjugacao de tres fatores: primeiro a posi
cao que o país ocupava na divisáo internacional do traba
lho, a qual determinava que sua producao económica deve
ria estar voltada para 9 fornecimento de produtos agríco
las ao mercado externo; segundo, o tratamento dado pelo 
Governo Provisório ao destino dos povos indígenas, pois, 
de acordo como Decreto nº 7, § 12, de 20 de novembro de 
1889, a "catequese e civilizacao dos índios" passava a ser 
urna atribuicao dos governadores dos estados. 1 Esse dis
positivo colocou as popul~coes indígenas a merce dos inte
resses particulares dos régulos que chefiavam a política 
local, os qua is passaram a dispor, como bem entendiam, 
dos índios e de suas terras; terceiro, a forma como a Cons
tituicao de 1891 resolveu o problema da posse das terras, 
pois que passou para o domínio dos estados o direito de de
cidir sobre as terras existentes em seus respectivos terri
tóriq~ (artigo 64), ao mesmo tempo que manteve o conceito 

1 Decretos do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 
Brasil. Primeiro fascículo. 15 de novembro a 31 de dczcmbro de 1889. Rio 
de Janeiro, lmprcnsa Nacional, 1890, p . 6. 

89 



(\ de terras devolutas2 assegurado pela Lei deTerras de 1850 
(artigo 83), omitindo do te~to constitucional o legítimo 
direito dos povos autóctones sobre as áreas em que habi
tavam. 

Em Sao Paulo, a economia cafeeira abriu largos hori
zontes ao séquito de negociantes, grileiros e fazendeiros 
que inexoravelmente avancou sobre as áreas inexploradas 
do interior do estado. A conseqüencia dessa expansao 
capitalista foi o choque violento comas populacoes autóc
tones que habitavam a regiao, criando um verdadeiro es
tado de guerra e disseminando o pavor pelos vilarejos do 
serta o. 

Em Santa Catarina, onde predominava urna economia 
intensiva, os colonos alemaes e italianos que aí chegavam 
recebiam um título que lhes dava direito a um pedaco de 
terra, com facilidades de pagamento. Assim, foram sorra
teiramente ocupando áreas que pertenciam aos · Xokleng, 
os quais revidavam a invasao com ataques mortais, geran
do outro foco de tensoes sociais, uma vez que os colonos 
prontamente se vingavam, organizando expedicoes para 
chaciná-los através de ataques de surpresa. 

Na Amazonia, esse processo nao foi diferente. Movida 
pelo alto preco que a borracha alcancava no mercado ex
terno, a frente de expansao mercantil atuava com extrema 
violencia sobre as populacoes nativas dessa parte do país. 

2 De acordo como artigo 3, da Lei 601, de 1850, sao consideradas terras 
dcvolutas: 

"§ 19 
• As terras que nao se acharcm aplicadas a algum uso público 

nacional, provincial ou municipal. 
"§ 29

• As que nao se acharem no domínio particular por qualquer título 
legítimo, nem forem havidas por scsmarias e outras concess0cs do Govemo 
Geral ou Provincial, nao incursas cm comisso por (alta do cumprimento das 
condi~ües de medi~ao, confirma\:ªº e cultura. 

"§ 39
• As que nao se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessoes 

do Governo, que, apcsar de incursas cm comisso, forem revalidadas por 
esta lei. 

"§ 49 
• As que nao se acharem ocupadas por posses, que, apcsar de nao 

se fundare~ cm título legal, forcm legitimadas por esta lei''. ColefiIO das 
leis do Império do Brasil de 1850. Rio deJanciro, Imprensa Nacional, tomo 
XI, parte I, 1909, p. 232. 
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Os indígenas que porventura habitassem os lugares onde 
havia o caucho e a seringueira eram rapidamente eJ\."PUl
sos, ou entao subordinados ao trabalho de extracao do 
látex. Se alguma resistencia houvesse por parte dos indí
genas, eram estes eliminados a bala pelos invasores. 3 

Outra área de tensao, envolvendo os agentes da civiliza
cao e os povos indígenas, localizava-se na extensa faixa de 
floresta virgem compreendida entre os rios Doce e Mucuri. 
Encravada entre os estados da Bahia, Minas Gerais e 
Espírito Santo, era um dos últimos redutos dos grupos 
indígenas da regiao, cuja terra fértil atraía, com freqüen
cia, a cobica de colonos e fazendeiros. 

Esses índios já haviam passado por experiencias fatídi
cas em conseqüencia da obstinada resistencia que opuse
ram a ocupacao de suas terras. Decidido a acabar com as 
correrias e ataques praticados pelos índios contra os que 
se aventuravam a penetrar naquelas matas, D. Joao VI 
decretou a guerra ofensiva aos botocudos que aí habita
vam, através da Carta Régia de maio de 1808. Posterior
mente, com a revogacao dessa lei, em 1831, foi adotado o 
sistema de aldeamento, como providencia necessária para 
assegurar a intervencao do Estado, mas com urna aparen
cia liberal. 

O aldeamento tinha por objetivo civilizar o selvagem 
através da catequese, favorecer a mesticagem e contribuir 
para o desbravamento e desenvolvimento económico da 
regiao. Para realizar essa tarefa, subvencionada pelo go
verno, foram especialmente contratados alguns padres 
capuchinhos, que logo deram início ao empreendimento. 

3 Os processos económicos que caractcrizaram a expansao da economia 
mercantil nas primeiras décadas do século XX, através do café, cacau, 
gado, borracha etc., e o impacto que as popula~0cs indígenas sofreram em 
conscqücncia da violencia com que esses processos se rcalizaram, f oram 
minuciosamente analisados por Darcy Ribeiro cm "Frontciras da 
civiliza~ao", in Os índios e a civilizafiio. Río de Janeiro, Ed. Civiliza~ao 
Brasileira, 1970, parte l. 
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2. A INSURREl~ÁO NA ALDEIA DE ITAMBACURI 

Urna dessas ex¡)eriencias significativas foi a aldeia indíge
na de Itambacuri, no norte de Minas Gerais, fundada em 

A 

1873, no vale do Mucuri, pelos freis Angelo Sassoferrato e 
Serafim de Gorizia. Com instrucoes para encontrar um lu
gar apropriado para reunir as diversas tribos da área, e 
orientados pelas normas do Decreto n2 426, de 1845, deram 
inicio a conquista do serta o e das almas dos indígenas. 4 

Em pouco tempo a aldeia passou a contar com um 
número razoável de sertanejos e com diversos grupos de 
indios botocudos que trabalhavam em. rocas, construcao 
de estradas, pontes e edificios públicos, enquanto seus fi
lhos eram segregados para serem educados dentro dos 
padroes culturais do Ocidente. Nos anos seguintes, Itam
bacuri progrediu ern meio a febres e epidemias de con
seqüencias letais para a populacao indígena, até que em 
1893 sobreveio a rebeliao dos indios. 

Possivelmente revoltados com a segregacao das crian
~as, pois logo que . ec~odiu a rebeliao elas imediatamente 
juntaram-se aos pais, .e comos efeitos de urna epidemia de 
sarampo que ceifou ávida de dezenas de individuos - em 
apenas um dia houve· dezoito óbitos-, cerca de setecentos 
indios organizaram um levante. No dia 24 de maio desse 
ano, prepararam urna tocaia e flecharam os dois religiosos 
que, embora ferid~s: revidaram ao ataque. Coma ajuda de 
alguns sertanejos, prepararam a defesa da aldeia e manda
ram um mensageir,o. á .Teófilo Otóni buscar ajuda. 5 

No dia seguinté,. ~hegou a aldeia o diretor da terceira 
circunscricao de indios do Estado de Minas Gerais, Cor,o
nel António Onofre, a frente de um grupo de homens bem 
armados.Coma adesao de moradores de ltambacuri, rapi
damente deu inicio aos preparativos para atacar os indios 

• Frci Jacinto de Palazzolo, Nas selvas dos vales do Mucuri e dorio Doce. 
3ª ed., Sao Paulo, Ed. Nacional, Col. Brdsiliana, vol. 277, 1973, p. 28-29. 

~ Idcm. Ibídem. p. 180-181. 
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que estavam entrincheirados próximos dali. Possivelmente 
informados do que sucedía, os índios recuaram, destru
indo pontes e atacando lugarejos que encontraram duran
te a retirada.6 

N esse ínterim, chegou também de Teófilo Otoni um con
tingente policial composto por vinte homens para reforcar 
a repressao a insurreicao indígena. Tendo a frente um bate
dor, conhecedor dos hábitos e locais freqüentados pelos ín
dios, a tropa seguiu em direcao aos insurgentes. Numa ma
nha, depois de alguns dia~~ os !ndios foram localizados e 
teve início o tiroteio. Muitos deles tombaram mortalmente 
feridos e nao tardou para que· os demais debandassem. Fo
ram efetuadas dezesseis prisoes, incluindo dois líderes da re
volta, sendo todos enviados·para a prisao de Teófilo Otoni.7 

Os missionários explicaram o triste fato através de con
sideracoes de duas ord~~s.· A primeira assegurava que o 
ataque havia sido o resul1,ado de urna trama urdida pelos 
civilizados interessados em acabar como trabalho missio-• 
nário, a fim de podere~ assumir o destino da aldeia. A 
segunda afirmava que os :tfndios haviam sido ingratos, pois 
responderam com traicap 'e crueldade aos vinte anos de 
sacriffcio e bon da de que. lhes foram dedicados, · e que essa 
maneira de proceder est~va diretamente ligada ao caráter 
volúvel dos homens, que·um dia amam, noutro odeiam. 

O fato ecoou pelo país ' a través da imprensa que apre
sen ta va ao público a versa'o dos agentes da civilizacao. O 
Jornal do Comércio do .Rio de Janeiro publicou telegramas 
dando noticias de que índios mansos aliados a tribos bra
vías haviam atacado Ita'mbacuri. Tinham flechado dois 
capuchinhos e assaltado os fazendeiros vizinhos, saquean
do e incendiando suas casas .. 8 Com o objetivo de proteger 
os fazendeiros, o Coronel Onofre e muitos sertanejos diri
giram:-se para o local. 9 

8 Idcm. lbidem. p. 182. 
7 Idcm. Ibídem. p. 183 e 190. 
8 Jornal do Comércio, 1/6/1893, p. l, col. l. 
•Ibídem, 3/6/1893, p. 2, col. 1; 5/6/1893, p. 2, col. 1-2. 
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C\ José Mariano de Oliveira, militante positivista, infor
mado dos fatos pela imprensa, enviou urna carta ao Jornal 
do Comércio, denunciando a cumplicidade dos informan
tes. Esta, entretanto, nao foi publicada pelas colunas do 
velho órgao. Em vista disso, o signatário enviou urna cópia 
ao ministro dos Negócios do Interior, a qual foi publicada 
no jornal O Tempo e, posteriormente, pelo Apostolado Posi
tivista do Brasil. A publicacao pela imprensa positivista 
de urna visao divergente da opiniao pública oficial, prin
cipalmente daquela defendida pela Igreja Católica, iria 
agucar urna contradicao que somente seria superada com 
a fundacao de um órgao oficial de protecao aos índios.10 

J. Mariano afirmava que a imagem do indio que estava 
sendo transmitida A opiniao pública era inexata, e aconse
lhava ao Governo assumir a sua protecao. Para ele, os in
dígenas viviam no estágio fetichista da evolucao humana. 
Dois anos antes da sublevacao na aldeia de Itambacuri ele . , 
havia trabalhado nessa área e pode constatar, através do 
contato que manteve com urna tribo, que "do ponto de 
vista afetivo esses aborígenes estavam muito acima da 
maior parte dos seus perseguidores". Esses indígenas, que 
muitas vezes guerreavam com outras tribos da regiao, tra
tavam os amigos com hospitalidade e carinho. Dos inimi
gos, entretanto, sempre desconfiavam e, na vinganca, en
contravam a forma de retribuir algum ataque.11 

Afirmava que, enquanto Teófilo Otóni esteve vivo, os 
índios mantiveram comos civilizados relacoes de amizade 
e comércio. Mas, com sua morte, os colonos que haviam 
ocupado aquelas terras comecaram a hostilizar os indíge
nas, desencadeando urna guerra cruenta. Os fndios, entao, 
se internavam na mata e sempre que se lhes oferecia urna 
oportunidade, realizavam um ataque. Os colonos imedia
tamente respondiam com expedicoes de represália, que se 

1 0 José Mariano de Olivcira. Pelos indígenas brasileiros. Rio de Janciro, 
Apostolado Positivista do Brasil , Publica~ao nQ 138, janciro de 1894; jornal 
O Tf:'.mpo, n9 745, 24/6/1893, p. 2, col. 2-3. · 

11 José Mariano de Olivcira. Op. cit. p . 6. 
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revestiam das maiores atrocidades, apoiados freqüentemen
te por forca pública. 

J. Mariano dizia que Itambacuri era mais urna aldeia de 
brancos do que de fndios, e que a tentativa de catequizar 
os fndios Pojichá, levada a efei to pelos missionários da 
aldeia, havia malogrado porque os fndios desconfiavam 
deles. Estava persuadido também de que nao tinham par
tido dos indígenas as provocacoes que desencadearam a 
rebeliao e assegurava que a incorporacao do índio A socie
dade, como um dos componentes da nacionalidade brasi
leira, somente seria possível: 

"Quando os governos federal e estadual atenderem, 
como devem, aos interesses dessas tribos, fazendo 
demarcar para elas zonas de terras e lhes derem ao 
mesmo tempo protecao e garantías de vida; quando 
fizerem punir, como é preciso, os crimes comuns de 
assassinato e mais violencias que a populacao civili
zada comete ali cada dia contra esses indígenas" .12 

A maneira como o engenheiro José Mariano de Oliveira 
interpretou os fatos acorridos no vale do Mucuri e as 
medidas que propos para solucionar os conflitos entre 
inrH~enas e colonizadores nao tardaram a ser contestados. 
Em fins de agosto, o Jornal do Comércio publicava um 
artigo assinado pelo Coronel Antonio Onofre, que coman
dara a bárbara repressao aos fndios, refutando categorica
mente as suas consideracoes.13 

Para o Coronel Onofre, que tomara conhecimento das 
opinioes de J. Mariano através do jornal O Tempo, as causas 
da rebeliao deveriam ser procuradas na ingratidao e na 
índole perversa do indígena. Ele dizia que a história do 
Mucuri registrava cenas de lutas sangrentas e depreda~oes 
praticadas pelos fndios, e descreveu alguns desses ataques. 

12 Idcm. Ibidem. p . 1. 
13 Ccl. Antonio Onofrc. "Aldcamcnto de Itambacory", Jornal do Comércio, 

30/8/1893, p. 4, col. 4. 
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" Por isso, achava impossível assistir inerte a morte do ser
tanejo, em conseqüencia dos assaltos traicoeiros "dessas 
feras humanas". 

Afirmava também que os índios haviam sido auxiliados 
pelo governo para que pudessem acompanhar o desenvol
vimento dos povos civilizados. Mas depois de terem usu
fruído dos benefícios concedidos, continuaram refratários 
a civilizacao. Por essa razao, te~diam "com certeza ao de
saparecimento por causa de sua estúpida tenacidade em 
permanecer na expectativa de futuras vingancas". 
· Considerou urna questao de despeito as críticas feitas 

por J. Mariano a catequese r~ligiosa. A sua seita, afirma
va, nao tinha forcas para realizar o trabalho intelectual, 
moral e material empreendido· pelos missionários: 

"Se a catequese católica nao puder chamar ao seio da 
civilizacao estas hordas bravas, muito menos o fará o 
positivismo com suas presuncosas doutrinas, de cuja 
prática nenhum bem poderá resultar para a hu
manidade" .14 

O Coronel Onofre concluiu seu artigo dizendo que fica
ria a espera de novos ataques dos índios para defender-se 
com as forcas de que dispunha. 

A proposta de José Mariano de Oliveira era apenas o 
reflexo de urna estratégia política mais ampla que os posi
tivistas reivindicavam para o Brasil. Partindo do pressu
posto de que o Estado era secular, lutavam para adequar 
as relacoes sociais ao novo quadro institucional. Assim 
como o casamento, o ensino, os cemitérios haviam sido 
secularizados, eles exigiam do governo urna atitude identi
ca em relacao aos índios, pois, embora proclamada a Re
pública, a catequese religiosa continuava sendo o meio 
utilizado para integrar esses povos. 

14 ldcm. lbidem. 
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Em funcao disso, considerava tarefa do governo a res
ponsabilidade de proteger as populacoes indígenas, atra
vés da assistencia leiga. lsso implicava retirar da esfera 
religiosa o privilégio de civilizar o indígena, bem como 
bloquear .as subvencoes economiéas destinadas as missoes 
religiosas. Entretanto, a resistencia a essas idéias era gran
de por parte da Igreja, e urna luta prolongada iria desen
volver-se até que a história forjasse as condicoes propícias 
para que esse projeto se tornasse viável. Assim, o impasse 
jurídico criado entre o ~stado secular e o monopólio da 
catequese e civilizacao dos índio~, reivindicado pela Igre
ja, iria adquirir grandes proporcoes sempre que alguma 
questao envolvendo o indígena e o colonizador chegasse a 
opiniao pública. 

3. A SotIEDADE DE ETNOGRAFIA E C1v1LIZA~Áo .nos ÍNn1os 

Alguns anos antes de ser tragicamente surpreendido pela 
morte nos sertoes de Bauru, o padre Claro Monteiro do 
Amaral escreveu alguns artigos que refletiam explicita
mcnte essa contradicao.15 O objetivo de sua análise era 
demonstrar que o indígena era mais interessante a econo
mia nacional do que o imigrante; e que sua incorporacao a 
sociedade brasileira, como trabalhador, apenas seria pos
sível através da acao catequizadora da Igreja. 

Claro Monteiro considerava totalmente desorientada a 
política de colonizacao em curso, a qual investía muito 
dinheiro coma vinda de inúgrantes europeus pa.ra traba
lhar na agricultura, enquanto no Brasil havia milhares de 
legítimos brasileiros vivendo nas piores condi~oes de vida, 
se1n receber apoio algum das autoridades públicas. 

Para ele, urna grande parte do fértil território nacio
nal, assinalada nos mapas como "terrenos desconheci
dos", poderla ser aproveitada a través do bra~o indígena. 

ªClaro Monlciro do Amaral. "A catequesc dos índios no Brasil", 23/10/ · 
1896, Revista da Sociedade de Etnografía e Civilizaféio dos Índios, tomo I, 
nº 1, Sáo Paulo, julho de 1901. 
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A admis~o do fndio ao convívio da civilizacao aumen
taria, assim, a riqueza pública e afirmarla a nacionalidade 
brasileira. Mas a tarefa de civilizar esses p~vos, afirmava, 
era um atributo da Igreja, porque somente ela tinha pa
lavras de vida e caridade, ao contrário do positivismo que 
carecia dessa virtude, sendo, "neste particular, de urna este
rilidade assustadora e inquietante". No en tanto, dizia, a 
política moderna havia criado dispositivos que entravavam 
essa obra eminentemente social: 

"A catequese dos índios cessou no dia em que o go
verno assumiu indebitamente a direcao desse servico, 
criando urna reparticao pública de catequese com 
pessoal bem remunerado para colocacao de protegidos 
políticos" .16 

Claro Monteiro afirmava que o sistema de col_onizacao 
era totalmente imprevidente, pois as custas dos cofres 
públicos mandara buscar milhares de imigrantes: Enquan
to estes gozavam de ótimas hospedarias, farmácias, médi
cos etc., aos missionários e nativos foram dados apenas 
algumas foices, machados e enxadas. 

Informava também que nas margens do Tocantins, em 
Porto Imperial, os missionários dominicanos aí residentes 
haviam visitado inúmeras tribos, totalizando aproximada
mente 30.000 indivíduos. Com excecao dos índios Canoei
ros, os outros eram todos dóceis e facilmente poderiam ser 
incorporados ao sistema produtivo, bastando para isso que 
o governo concedesse subvencoes economicas para que os 
dominicanos iniciassem o trabalho de catequese. 

E concluía: 

"De o Estado seus auxilios materiais a Igreja, que 
esta, pressurosa, das selvas arrancará cristaos e con-

18 Idcm. Ibidem. p. 78. É provávcl que Claro Montciro cstcja se rc(erindo 
ao Decreto 426, de junho de 1845. 
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verté-los-á em cidadaos patriotas e úteis, e assim dis
tenderá de modo eficaz e permanente o território na
cional. "1'1 

A análise do padre Claro Monteiro era a expressao níti
da do dilema que a Igreja vivia no final do século XIX. As 
críticas que fazia ao sistema de colonizacao serviam ape
nas para tentar assegurar o direito exclusivo de catequizar 
o indígena. Para isso, docilmente colocava os servicos da 
instituicao a disposicao do Estado, como meio de garantir 
o acesso ao índio e as subvencoes economicas necessárias 
ao empreendimento. Assim, a Igreja se debatia para man
ter um privilégio que fora seu, mas que a República colo
cara em risco. 

Por outro lado, o trabalho religioso junto aos indios nao 
era urna exigencia específica do discurso eclesiástico. Havia 
na sociedade brasileira urna corrente de idéias conserva
doras, que incontinenti pactuava como clero sempre que 
algum evento colocava na ordem do dia a questao da inte
gracao dos índios. Argumentava-se que, ao longo da histó
ria do Brasil, apenas os missionários se haviam entregado 
com ardor e bondade ao trabalho de catequese. Essa era, 
por exemplo, a postura de Teodoro Sampaio explicitada 
na apresentacao déJ Revista da Sociedade de Ethnographia 
e Civiliza~ao dos Indios. 18 

Para Teodoro Sampaio, era um dever moral dos con
quistadores levar aos índios os beneficios da civilizacao 
crista, obra que deveria ser desenvolvida por aqueles que 
tinham fé e piedade. Recordava que a conquista dos. ser
toes do Brasil recebeu importantes contribuicOes da obra 
missionária da Igreja, que, ao lado do conquistador, orga
nizou bandeiras, fundou arraiais e levou ·a civilizacao e o 
progresso as regioes do país: 

17 Idcm. Ibidem. p. 79. 
11 

Tcodoro Sampaio. "A Revista'', Revista da Sociedade de Etnogra
fia ... , cit. 
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"O bandeirante ou o conquistador alargava as fron
teiras, dilatava os dominios. O missionário, porém 
consolida va a conquista, legitimava-a" .19 

Era esse o trabalho evangélico e civilizador que Teodoro 
Sampaio pretendia ver ressurgir com a fundacao da Socie
dade de Etnografia e Civilizacao dos Índios. A sua revista 
deveria ser um órgao da ciencia, da fé e do patriotismo. 
Seus esforcos deveriam voltar-se para o fortalecimento do 
sistema de aldeamento de indios soba direcao das ordens 
religiosas, "as únicas capazes desse abnegado sacrificio 
pelas racas inferiores". 

A Sociedade de Etnografia contava em seus quadros 
com pessoas como Joao Mendes Júnior, Teodoro Sampaio, 
H. von Thering, Gomes Ribeiro, Brasílio Machado, Dr. Couto 
de Magalhaes, Benedito Calisto, entre outros, e urna quan
tidade razoável de sacerdotes. Antes, porém, que sua linha 
de a tuacao fosse definida - confiar As ordens religiosas a 
civilizacao do indígena - houve dúvidas e debates em 
torno da questao. 

Na sessao realizada em 12 de maio2º, von Ihering, fazen
do uso da palavra, lembrou que a Sociedade de Etnografia 
poderla abranger duas áreas de atividades: humanitária e 
científica. No primeiro caso, afirmava que nao havia um 
sistema de assistencia ao índio perfeitamente definido e, 
sendo assim, achava que o meio mais eficaz seria confiar 
esse trabalho As ordens religiosas, como auxilio do Esta
do. Na área científica, afirmava que o material etnográfi
co existente nos museus nacionais era insignificante quan
do comparado As colecoes etnográficas dos museus de París, 
Londres etc., e por isso considerava que o auxilio a viajan
tes e comissoes científicas era outro mé10 de contribuir 
com a civilizacao do fndio. 

11 Idem. lbidem. p. VII. 
2~ Ata da 1 ª Scssao da Socicdade de Etnografía e Civiliza~ao dos indios, 

realizada em 12/ 5/ 1901, Revista da Sociedade de Etnografia ... , cit. p . l. 
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~oao M_endes J~io~ fez algumas consideracoes a res
pe1to da s1tuaca? ~~ídica do índi~ brasileiro. Afirmou que 
a catequese e ~1v1hzacao ~o~ fnd1os haviam sido despre
zadas pela legislacao bras1le1ra, pois, além das provisoes 
e alvarás dos tempos coloniais, havia apenas o Decreto 
n2 426 de junho de 1845. 

Em seguida pronunciou-se Alberto de Sousa. Afirmou 
que era. arriscado confiar As ordens religiosas a catequese 
dos índ1os, urna vez que esta poderia encontrar obstáculos 
no sistema político que havia separado a Igreja do Estado. 
Propunha, para contornar o problema, que as missoes fos
sem ~ustead~s pela Sociedade de Etnografía e pelas or
dens 1~cumb1~as da catequese. Von Ihering imediatamen
te rephcou, dizendo que o fa to de o governo subvencionar 
a catequese dos indios nao implicava adotar urna religiao, 
mas ~penas recorrer a um meio de civilizacao. Freí Ber
nard1~0 de Lavalle também se manifestou insistindo que 
na legis~a~ao brasileira nao havia nenhum ato que proibis
se as abVIdades das ordens religiosas. 21 

No dia 30 de junho de 1901, foi realizada em Sao Paulo 
a sessao de instalacao e posse da diretoria da Sociedade de 
Etnografía e Civilizacao dos indios. Na presenca de inú
mcras autoridades civis e religiosas, incluindo o presiden
te do . estado, discursaram o Dr. Couto de Magalhaes e 
Brasího Machado, que asswnia a presidencia da entidade. 
Couto de Magalhaes falou da importancia de se estudar as 
lfn~as indígenas - em particular o Tupi -, da utilizacao 
d_o indígena na colonizacao do Brasil e da obra civilizató
na desenvolvida pelos missionários. Afirmou que a Socie
dade de_Etnografia iria prestar relevantes servicos ao país, 
n~ medida em que pretendía conquistar muitas terras e 
mll~ar~s d~ bracos, já adaptados ao clima, para trabalhar 
na industna pastoril e extrativa, aumentando, assim, as 

21 O pará~afo 7", artigo 72, da Constitui~ao de 1891 era cxprcssamente 
claro a rcspc1to dcssc assunto, quando dizia: "Ncnhum culto ou Igrcja 
gozará de subven~Ao oficial, nem terá rcla~Ocs de dependencia ou alian~a 
como Govcrno da UnUio, ou dos Estados". 
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,, 
riquezas dos cofres públicos. Esse trabalho, dizia, era um 
dever moral dos conquistadores cristaos que, através da 
catequese, deveriam libertar os indios do obscurantismo 
em que se encontravam..22 

Em seguida discursou Brasfiio Machado.23 Na sua expo
sicao, foram freqüentes os elogios ao trabalho que os reli
giosos, principalmente os jesuitas, desenvolveram junto aos 
índios. Enfatizou que era inútil tentar "deslocar dopé da 
cruz o problema da civilizacao indígena", porque apenas a 
Igreja dispunha do espírito de sacrifício e renúncia tao 
necessário A pregacao evangélica. Ao poder civil, dizia, 
cumpre ajudar indiretamente a acao catequizadora como 
prestigio que o Estado teme comos indispensáveis auxi
lios que a obra nússionária exige. Concluiu afirmando que 
a fundacao da Sociedade de Etnografía significava a con
quista de: 

"Mais cidadaos para a pátria; mais fiéis para a cruz. "24 

No ano seguinte: Joao Mendes Júnior proferiu tres pa
lestras na Sociedade de Etnografia.25 Sua preocupacao era 
esclarecer a situacao político-jurídica do indígena no regi
mc federativo. Entretanto, acabou realizando um verda
deiro estudo arqueológico das leis e decretos que regula
vam as relacoes sociais que uniam indios e nAo-índios desde 
os tempos coloniais. Com muita habilidade, JoAo Mendes 
Júnior comparou e analisou minuciosamente urna comple
xa rede de dispositivos jurídicos, e conseguí u demonstrar 
que o direito dos índios aterra se sustentava também nas 
leis brasileiras. Ao final dessas palestras, ele chamou a 

22 Dr. J osé Vieira Couto de Magalhaes. "Discurso", Revista da Sociedade 
de Etnografia ... , cit. p . 84-91. 

. u Brasílio Machado. ''Discurso", Revista da Sociedade de Etnografia ... , 
Cit. p. 91. 

u Idcm. Ibidem. p . 95. 
11 JoAo Mcndcs Júnior. Os indígenas do Brasil, seus direitos individuais 

e poUticos". SAo Paulo, Typ. Hcnnics Inniios, 1912. 
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atcncao para o importante papel que a Igreja Católica 
excrcia no trabalho de ci vilizacao dos indios. 

Nas obras que exigem sacrificios, dizia, as ordens reli
giosas eram indispensáveis. Por isso, acreditava com con
viccao que a Igreja estava mais bem preparada para reali
zar essa tarefa: 

" ... foi ela que nos civilizou e só ela civilizará os nos
sos indios" .26 

Os objetivos da Sociedade de Etnografía eram humani
tários e científicos. Entretanto, subjacente ao seu estatuto, 
havia a preocupacao de faze-la servir como suporte das 
estratégias de inculcacao de valores ocidentais que a Igre
ja Católica, havia centenas de anos, vinha impondo aos po
vos indígenas brasileiros. Com e_ssa finalidade da entidade 
concorda va a grande maioria dos seus componentes. 

Poucos anos depois, a Sociedade de Etnografia se eclip
sou, apesar de toda a estrutura burocrática que havia cri
ado. A vida efemera da entidade exprime, de certa forma, 
o estado de debilidade do clero na conjuntura política que 
sucedeu A proclamacao da República. No entanto, essa 
instituicao - o clero -, ·da qual a Sociedade de Etnogra
fía era apenas uma minúscula e>..i>ressao, iria manter-se 
atuante, imbuida da idéia de que a obra missionária era o 
mcio mais adequado para ocidentalizar o indígena. 

4. As ALTEHNA·nvAs PAHA A Quc-~sTÁO I NnfGENA 

Na passagem do século XIX para o século XX, as contra
dicOes entre os agentes da civilizacao e os grupos indíge
nas se acirraram sobremaneira, em conseqüencia do rápi
do desenvolvimento da econonúa capitalista. Esse antago
nismo levou esses agentes a perpetrarem contra os indios, 
habitantes dos territórios que iam ocupando, atos da mais 

28 ldcm . Ibidem. p . 73. 
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cruenta perversidade. As classes médi~s urbanas, princi
palmente os intelectuais, distantes desses fronts, adotavam 
atitudes de solidariedade com os indios e repudiavam o 
vandalismo dos colonos e fazendeiros, A medida que os 
jornais noticiavam os fatos.27 

A crise institucional gerada pelo golpe de 15 de novem
bro, por sua vez, permitiu o questionamento da legitimi
dade da catequese que a Igreja Católica vinha realizando 
desde os tempos da conquista. Essas duas condicoes - o 
avanco económico e a nova conjuntura política - foram 
os fatores determinantes do debate que se desenvolveu no 
seio da sociedade brasileira a respeito do método a ser 
adotado para colocar um fim A candente situacao. 

Nesse debate destacaram-se, a rigor, tres posicoes polí
ticas: 

- A primeira argumentava que o progresso económico 
nao podia parar diante da flecha do selvagem e, portanto, 
preconizava o extermínio daqueles indígenas que ousas
sem colocar algum obstáculo ao avanco da civilizacao; 

- A segunda reivindicava o direito exclusivo de civili
zar os indios através do sistema de catequese. Argumenta
va que somente aos apóstolos cristaos havia sido atribuida 
a missao de salvar as gentes, pois apenas eles dispunham 
de fé, piedade e abnegacao, qualidades que considerava 
indispensáveis ao desempenho dessa atividade; 
-A terceira acreditava que era possível a incorporacao 

do indio A sociedade brasileira sem recorrer ao método de 
inculcacao religiosa, tradicionalmente usado. Propunha 
como medidas imediatas a demarcacao dos territórios 

27 Nessa época, é preciso lembrar, a literatura brasilcira ainda estava 
profundamente influenciada pelo romantismo. Nos grandes centros urba
nos, a popula~3o mais esclarecida, nas habituais leituras que fazia de 
Gon~lves Dias, José de Alencar, Rousseau e outros, intemalizava as ima
gcns do índio puro e inocente, que eram transmitidas pelos escritores. As 
imagens do bom selvagcm vinham, freqüentcmente, associadas a scn
timcntos de patriotismo que faziam do índio um legítimo representante da 
nacionalidade brasileira. Isso favorecia a produ~o e reprodu~Ao de urna 
mcntalidade simpática a causa indígena. 
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indígenas e a protecao governamental, a fim de impedir 
que mais violencias fossem praticadas. 

5. O PROGRAMA DE SousA PITANGA 

As associacoes que foram fundadas nessa época, ou que 
adotaram urna posicao explícita em relacao A condicao do 
indígena, tinham por objetivo encontrar urna solucao para 
o conflito, dentro do quadro institucional existente. Al
guns estudiosos que se pronunciaram sobre o assuil.to 
ta1nbém tiveram essa preocupacao. Os seus programas de 
acao refletiram, total ou parcialmente, urna dessas tres 
tendencias. 

O estudo elaborado por Sousa Pitanga, a respeito da 
situacao jurídica do indio brasileiro, é urna expressao fiel 
desse procedimento.28 Sua preocupacao principal era sen
sibilizar o poder público para que este interviesse junto As 
populacoes indígenas, garantindo-lhes suas vidas, até que 
se conseguisse "a sua completa assimilacao A civilizacao 
dominante". 

Sousa Pitanga dizia que o Decreto nº 426, de junho de 
1845, que havia estabelecido as normas da catequese e 
civilizacao nas aldeias indígenas, nao havia solucionado a 
situacao das tribos hostis, pois nao conseguira impedir as 
invasoes dos seus territórios e as violencias armadas con
tra elas perpetradas. E que o exterminio dos indios era 
justificado através da alegacao de que eles nao faziam 
parte da sociedade legalmente estabelecida. A conquista 
era legitimada através da idéia da superioridade da civili
zacao do conquistador sobre a civilizacao do conquista
do.2e 

Ele estava convencido de que nao poderla resolver o 
complexo problema apenas com algumas palavras. Mas 

21 Desembargador Antonio Fen:eira de Sousa Pitanga. "O sclvagem 
pcrante o direito", Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
tomo LXIII, parte I, 1901, p. 19-38. 

u Idem. Ibídem. p. 25-26. 
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nen1 por isso deixou de apresentar as medidas que consi
derava essenciais para dar inicio é\ obra de transicao do 
indio A civilizacao. A primeira providencia a tonlar, afir
mava, era a delimitacao e o reconhecimento do território 
necessário A existencia dos indios. A extensao desse ter
ri tório deveria variar em funcao do número de tribos ocu
pantes. O direito de posse e uso de todas as riquezas natu
rais contidas nas áreas indígenas deveria ser expressamen
te respeitado, a nao ser em casos de necessidade pública.30 

Paralelamente a essa providencia, Sousa Pitanga pro
punha a promulgacao de uma lei que: 

- punisse os responsáveis por invasOes armadas aos 
territórios indígenas para atentarem contra suas pessoas, 
honra ou propriedade; 

- tornasse possível o enquadramento dos transgresso
res do Código Penal. 

A essas providencias fundamentais, dizia, deveria acres
centar-se: 

- a criacao de escolas onde seria ministrado o ensino 
da língua geral - nhengatu - e outras línguas indígenas 
mais conhecidas; 

- a construcao de aldeias nas proximidades das áreas 
indígenas, dirigidas de preferencia por pessoas que conhe
cessem o idioma indígena, missionários ou leigos. Nessas 
aldeias deveria predominar o espirito de liberdade, da li
vre locomocao dos indios que fossem pacificamente atraí
dos. Sua preocupacao fundamental deveria ser o ensino 
profissional e a propagacao das línguas.31 

Sousa Pitanga imaginava que, é\ medida que os atenta
dos armados terminassem, os indios iriam modificar os 
seus sentimentos de aversao ao civilizado. Coma aprendi
zagem das línguas, os meios de comunicacao ampliariam 

'º Essa obscrva~ao eslava cm consonfulcia com o quadro jurídico vigente 
pois, de acordo coma Constit.ui~ao de 1891, artigo 72, § 17: "O dircito de 
propricdadc mant.ém-sc cm t.oda a sua plcnit.udc, salvo a dcsapropria~ao 
por ncoessidadc ou utilidadc pública, mediante indcniza~Ao prévia". 

31 A. F. de Sousa Pitanga. Op. cit. p. 31-32. 
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os contatos entre os dois povos. O aldeamento, servindo de 
entreposto de comércio e instrucao, atrairia as tribos mais 
próximas, urna vez amenizado o ódio e a desconfianca 
causados pelas perseguicoes sanguinárias. Assim, concluía, 
poderla surgir no indígena o espirito de alianca.32 

O artigo de Sousa Pitanga, publicado na cultuada Re
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, procu
rava demonstrar que era possível contatar e conviver com 
os povos indígenas, sem apelar para o recurso da violencia 
armada. Tanto o seu programa, quanto o programa de J. 
Mariano de Oliveira, pretendiam que fossem estendidos ao 
índio os direitos políticos burgueses instituidos pela pro-, . 
clamacao da República. 

A medida que o conflito entre índios e sertanejos foi 
tornando-se mais cruento - diante da indiferenca do Es
tado -, essas manifestacoes da sociedade civil também 
foram tornando-se mais freqüentes. A negligencia dogo
vcrno federal era, por um lado, a expressao da descentrali
zacao do poder político que estabeleceu a autonomia dos 
estados, proclamada pelo pacto social republicano, e, por 
outro, do processo de adequacao das instituicoes republi
canas é\s exigencias das relacoes de producao capitalistas. 

Os governos estaduais, representantes das oligarquías 
locais, tomavam suas decisoes sempre orientados pelas ne
cessidades economicas desses grupos. Nesse sentido tanto 
auxiliavam com recursos economicos o trabalho de cate
quese realizado pela Igreja, como forneciam tropas oficiais 
para assegurar a vida dos colonos e reprimir os eventuais 
ataques dos indios. Alguns deles chegavam a fornecer armas 
e a subsidiar as "batidas aos bugres", levadas a efeito pe
los cacadores profissionais de indios. 

A contradicao engendrada pela omissAo do Estado e pelo 
massacre das populacoes indígenas, que coexistía nos es
tados da federacao com o ineficaz sistema de catequese, 
foi um fato reiteradamente lembrado no acalorado debate 

32 Idcm. Ibidem. p. 32. 
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sobre os direitos do indígena. Nesse debate destacou-se 
também a Professora Leolinda Daltro. O seu engajamento 
efetivo, no movimento em prol da causa indígena, ocorreu 
por ocasiao da visita de um grupo de indios Xerente a 
capital da República, no com~o de julho de 1896. 

Esses índios, comandados pelo cacique Sepé, eram origi
nários da Aldeia Providencia, em Goiás, a margem do rio 
Tocantins. Vinham conversar com o presidente da Repú
blica. O objetivo da missao era conseguir roupas, armas, 
ferramentas e a atencao do governo para a obra de civili
zacao ·que o cacique Sepé, embora sem nenhuma orien
tacao, vinha desenvolvendo naquela regiao.33 

A extenuante jornada, na qual pereceram dois índios, 
terminou com a chegada ao Río de Janeiro. Na cidade, 
foram encaminhados a urna delegacia de polícia e acomo
dados no cimento frío do corredor desse departamento 
público. A civilizacao os tratava a sua maneira. Durante 
alguns dias, conviveram coma promiscuidade do estabe
lecimento penal, da mesma forma como tinham chegado: 
cansados, famintos e maltrapilhos. A resposta que rece
biam quando pediam para falar com o presidente era 
sempre a mesma: "amanha". Aos jornalistas que os visi
tavam pediam sempre algum dinheiro para comprar comi
da. Um poeta, indignado comas notícias, gritou: 

"Caboclo, deixa a cidade, 
Vol ta para o teu serta o! 
Tu tens lá sinceridade 
E aqui só tens ilusao! "34 

A imprensa, solidária aos Xerente, registrava os tristes 
fatos e denunciava a atitude desprezível do homem civili
zado. Depois de muitas pressoes da imprensa, Prudente de 
Morais, entao presidente da República, resolveu recebe
los. O cacique expos a ele as necessidades do seu povo. 

u Jornal O Paíz, "O CapitAo Scpé", 9/7/1896, p. 1, col. 7. 
34 Ibidem, "Ao Cacique Sepé", 20/7/1896, p. l., col. 4. 
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Falou da ameaca que os grandes fazendeiros significavam 
para as terras em que viviam. Descreveu sua longa viagem 
e solicitou ao presidente instrumentos para lavrar a terra, 
roupas para a sua gente e urna escola para centenas de 
criancas que lá existiam. O presidente o ouviu e se propos 
a estudar o assunto.35 

6. o PROGRAMA LAICO DA PROFESSORA LEOLINDA DALTRO 

Esses fatos chegaram ao conhecimento da educadora Leo
linda de .Figueiredo Daltro, causando-lhe profunda cons
ternacao. Empolgada com as descricoes que o cacique Sepé 
fazia da vida na sua aldeia, dos costumes indígenas e da 
necessidade de alguém para ensinar-lhes a ler e a· escrever 
- e diante de uma fortíssima seducao -, a professora 
decidí u-se a acompanhá-los. Para que pudesse realizar esse 
sonho, pedia apenas que o governo dobrasse seus parcos 
salários e lhe concedesse urna licenca de dois anos. 38 

Alguns días depois, após superar muitos preconceitos e 
entraves económicos, a Professora Daltro partiu do Río de 
Janeiro, acompanhada pelo grupo de índios Xerente lide
rado pelo cacique Sepé, em direcao as florestas de Goiás.37 

Depois de urna árdua permanencia no serta.o, que se pro
longou por quatro anos, ela retornou a capital da Repúbli
ca com importantes informacoes sobre os locais e aldeias 
indígenas que visitara. Voltava convicta da premente ne
cessidade de se encontrar urna solu~ao para a dramática 
realidade que conhecera. 

Na viagem que empreendeu, percorreu aproximadamen
te 2.000 léguas e conviveu com diversos grupos indígenas. 
Constatou que os índios que visitara nao haviam feito 
nenhum progresso, embora estivessem subordinados ao 

-
31 Ibídem, "Vamos nós", 19/7/1896, p. 1, col. 6-7; "Muito bem", 22/7/ 

1896, p. 2, col. 2. 
" Ibídem "Missionária", 26/7 /1896, p. 2, col. 3; 2/8/1896, p. 2, col. l. 
n Leolinda Daltro. "Em busca do desconhecido", jornal O Día, 5/5/ 

1901, p. 1, col. 1-8; p. 2, col. 1-2. 
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,, 
sistema de catequese. Ao contrário, eles haviam se tornado 
subservientes e estavam em decadencia. Verificou também 
que o padre, depois de ganhar a confianca do indio, nao 
mais o perdía de vista, aproveitando-se da sua ingenuida
de para explorá-lo das mais diversas formas e incutir nele 
a sua doutrina. Assim, constatou que nao eram exatas as 
noticias propagadas nos centros urbanos a respeito das 
boas condicoes de vida dos indios, e que era nulo o resul
tado das subvencoes economicas investidas no sistema de 
catequese. 

A partir de suas observacoes, declarou que a civilizacao 
dos índios ainda nao havia sido tratada com a devida se
riedade: 

" ... pois que ela desde os mais remotos tempos tem 
sido entregue exclusivamente aos frades, que nas 
margens dos rios Araguaia e Tocantins, só tem procu
rado enriquecer os cofres de suas ordens, fazendo dos 
índios apenas instrumentos de seus designios e de seus 
interesses, algumas vezes infames" .38 

Em conseqüencia da decepcionante realidade com que 
se deparou, a educadora resolveu fundar urna colonia indí
gena a margem do río Araguaia, em Mato Grosso, próxima 
a fronteira como Pará. Coma ajuda dos seus auxiliares 
indígenas, ela achava que seria possível atrair para essa 
área as diversas tribos que habitavam a regiao, como os 
Tapirapé, Xavante, Karajá, Xerente, Kraho e Javaé, e, por 
mcio de urna educacao leiga, incorporá-los a sociedade. 
Para realizar esse projeto, ela reivindicava apenas a pro
te~ao do governo e o apoio do povo. Leolinda Daltro obte
ve a compreensao de urna pequena parcela da classe média 
carioca e paulistana, mas o governo tratou com descaso a 
sua proposta de trabalho. Ela, entretanto, nao desanimou.39 

31 Idem. "Os indígenas de Malo Grosso", Jornal do Comércio, 13/12/ 
1900, p. 2, col. 2-3. 

39 Lcolinda Dallro. Da catequese dos índios do Brasil (noticias e docu-

110 

Um dia, conversando com Sérgio de Carvalho, professor 
de Antropologia do Museu Nacional, a Professora Daltro 
falou-lhe da sua disposicao em fundar urna associacao com 
o fim de auxiliar e proteger os indígenas brasileiros. Moti
vado pela idéia, Sérgio de Carvalho se propos a ajudá-la, 
apresentando-a a Henry Raffard, membro do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, embora considerasse 
quase impossível desenvolver urna atividade leiga numa 
área que era monopólio exclusivo da Igreja. O encontro se 
realizou e urna reuniao foi marcada nas dependencias do 
Instituto para o dia 26 de setembro de 1902. 

Naquele día, coma presenca de vários sócios da corpo
racao, realizou-se a sessao. O General Melo Rego, simpati
zante da causa indígena, e o Comendador H. Raffard fo
ram aclamados presidente e vice-presidente, respectivamen
te. A Professora Daltro, a pretexto da sua condicao femi
nina, foi impedida de participar diretamente dos trabalhos, 
assistindo, perplexa, de urna sala contígua, A reuniao.40 

H. Raffard, fazendo uso da palavra, afirmou que nos 
países em que havia povos indígenas foram criadas asso
ciacoes como objetivo de protege-los. Entretanto, no Bra
sil nao havia urna entidade semelhante, que tratasse ex
clusivamente dos indios. A sua proposta era constituir urna 
associacao destinada a tratar, com eficácia, da incorpo
racao social dos índios. Para demonstrar a necessidade 
dessa entidade, narrou o lamentável fato que havia ocor
rido naqueles dias com um grupo de índios Kraho, Xe
rente e Apinayé, que veio do sertao para visitar a Profes
sora Daltro, e que foi encarcerado lago que desembarcou 
no Rio de J aneiro. Com a intervencao do Desembargador 
Sousa Pitanga, foi possível encontrar urna solucao para o 
caso. Alguns índios, fartos da civilizacao, voltaram para o 

mento.' para a história). Río de Janeiro, Typ. da Escota Orsina da Fonscca, 
1920, p. 343-375. 

40 Adolfo Gomcs D'Albuquerque. "Resumo histórico da Associa~ao de 
Prot~ao e Auxilio aos Sclvícolas do Brasil'', 30/12/1910, apud Lcolinda 
Daltro, Da catequese dos ... , cit. p. 630. 
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serta.o, enquanto os outros foram viver na casa da Profes
sora Daltro. 41 

Em seguida, fez uso da palavra um dos sócios do insti
tuto, que discorreu cansativamente sobre o trabalho de 
catequese dos índios, realizado pelos missionários. Depois 
de muitos elogios ao sistema de catequese, propós que um 
vo_to de louvor aos religiosos fosse inserido na ata, o que 
fo1 aprovado. A Professora Daltro, depois que terminou a 
sessao, protestou veementemente contra a flagrante tenta
ti ~a de desviar a reuniao do seu tema central, que era a 
cnacao de urna associacao para proteger os indígenas. o 
General Melo Rego e o Comendador Raffard concordaram 
como protesto e marcaram urna reuniao extraordinária a 
fim de superar o incidente. 42 

Em outubro, realizou-se a segunda reuniao. H. Raffard, 
fazendo uso da palavra, pos em discussao a proposta "re
lativa A criacao, sob os auspicios do Instituto de urna as-. ' 
soc1acao protetora dos índios brasileiros".43 Novamente um 
dos sócios da corporacao pediu a palavra para fazer a 
apologiá do trabalho dos religiosos, através da leitura de 
enormes tiras de papel. Concluiu, como da vez anterior, 
pedindo que fosse inserido, na ata, um voto de louvor aos 
missionários. 

Por uma questao de ex-pediente, foi formada urna co
missao para promover o estabelecimento da associacao, 
composta por H. Raffard, Sousa Pitanga e o General Melo 
Rego. Todavía, o objetivo da Professora Daltro, de fundar 
urna associacao de protecao aos indios, malogrou, em con
se~üencia das pressOes clericais. A seu próprio pedido, nao 
fo1 convocada mais nenhuma reuniao, caindo no esqueci
mento a organizacao que mal comecara a nascer: 

41 "Atas da 15ª scssao ordinária de 26/9/1902, do I.H.G.B.", Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo LXV, parte 11, vol. 106, 
1902, p. 492-495. 

41 Adolío Gomes D'Albuquerque. Ibidem. p. 631-632. 
0 "Atas da scssao cxtraordinária de 3/10/1902 do I.H.G.B.", Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo LXV, parte II, vol. 106, 
1902, p. 503. 
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"O clericalismo do Sr. M. F. desta vez inutilizou os 
esforcos até entao feitos em prol dos indios pelos seus 
verdadeiros amigos". 44 ' · 

Nao conseguindo o apoio material necessário para re
tornarª? ~er~ao e concretizar o seu plano de fundacao de 
urna coloma indígena, a educadora Leolinda Daltro pas
sou a denunciar, a través da imprensa, reunioes e congres
sos, as violencias praticadas contra os índios, que ela pró
pria havia presenciado. Sempre acompanhada por um 
~~pode í1:dios, ela iría agitar as solenidades d~ que par
bc1pava, divulgando o drama desses povos e exigindo que 
alguma medida fosse tomada para solucionar sua cons
trangedora situacao. 

Em meados de agosto de 1906, realizou-se no Rio de 
Janeiro o Congresso Pan-Americano. A presidencia foi ocu
pada por Joaquim Nabuco, que veio dos Estados Unidos, 
onde era embaixador, especialmente para participar das 
atividades científicas do Congresso. Na recepcao prepara
da para o embaixador brasileiro, havia urna grande quan
tidade de comissoes, banda de música e representantes de 
inúmeras entidades cariocas. Lá estava também a Profes
sora Daltro, acompanhada por sete indios. Antes que o 
préstito saisse em direcao ao hotel, ela leu urna mensagem 
saudando Joaquim Nabuco em nome de seus acompanhan
tes, na qual clamava para que fossem concedidos ao indio 
os meios para que pudesse usufruir dos beneficios da civi
lizacao. 

No hotel, Joaquim Nabuco confessou a Professora Dal
tro que a presenca dos indios havia-se constituido na parte 
mais interessante da recepcao, e que ele admirava a sua 

44 AdQlfo Gomcs d'Albuquerquc. Ibidem. p. 632. O sócio que nas duas 
scssocs do Instituto Histórico se pronunciou elogiando o trabalho de 
catcquese realizado pela Igreja, aparece no texto do Engenheiro Adolfo 
Gomes D'Albuqucrquc scmpre comas iniciais "M.F.". É possívcl que se 
tratasse de Ma~ Fleiuss, que na época ocupava, no Instituto, o cargo de 
segundo secrctário. 
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vocacao para educá-los. Antes de se retirarem, um dos 
indios gritou um viva a sua Excelencia que foi calorosa
mente correspondido pelas inúmeras pessoas presentes no 
saHio.45 

Com o início das atividades do Congresso Pan-Ameri
cano, a Professora Daltro redigiu um documento e o entre
gou a Joaquim Nabuco, reivindicando para os índios um 
tratamento fundamentado na educacao leiga. O estadista 
disse-lhe que o assunto nao era de sua competencia, mas 
que ia providenciar para que o panfleto fosse impresso e 
distribuido pelas diversas comissoes que participavam do 
evento.46 

Em setembro de 1906, ela foi convidada pela "Uniao 
Cívica Brasileira" para orientar ·urna expedicao que essa 
associacao pretendia enviar aos sertoes de Bauru, em Sao 
Paulo. Nessa regiao estava ocorrendo urna luta cruenta 
entre trabalhadores da estrada de ferro, que aí estava sendo 
construida, e os índios Kaingang. Na sessao de 20 de se
tembro de 1906, dessa associacao, a Professora Daltro afir
mou que a humanidade nao devia tolerar o hediondo mor-

0 Dois anos antes da realiza~ao dessa confer~ncia, Joaquim Nabuco 
havia representado o Brasil na questao de limites coma Güiana Inglesa. 
Neste litigio, revelou-se muito diferente do intrépido abolicionista que 
fora, fazendo reviver, na República, a teoria da domina~ao propugnada por 
F. A. Vamhagcn. No documento que elaborou, procurou demonstrar que os 
indígenas nao eram os donos do território em questao, já que a Gra
Brctanha argumentava que eles preferiam vivcr sob sua protc~ao. Joaquim 
Nabuco afirmava que a ocupa~ao do território brasileiro nao dependera do 
consentimcnto dos índios, urna vez que eles nao podiam transmitir um 
título que nAo possuíam. A metrópole, dizia, nunca havia reconhecido a 
soberanía dcsses povos sobre o território que habitavam. Quando se 
efctuava a ocupa~o de um território, os índios e tudo o mais que ncle 
existía, tomavam-se posse da metrópole. Assim sendo, afirmava, nao se 
tratava de discutir o dircito dos índios, mas a posse do tcrritório, pois os 
grupos indígenas estavam subordinados a autoridade das na~oes civili
zadas. Se a Inglaterra tivesse direito sobre o território habitado pelos 
fndios, eles scriam scus súditos; se o território ficasse para o Brasil, eles 
ficariam subordinados ao govemo brasileiro. Joaquim Nabuco. "Laques
tion des indigcnes", in Frontieres du Brésil et la Guyane Anglaise. Expose 
final, vol. IV, 1904, p . 357-371. 

0 Lcolinda Daltro. Da catequese dos ... , cit. p . 459-464. 
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ticínio que se efetuava no interior do Estado de Sao Paulo. 
Considerou fundamental a intervencao da "Uniao Cívica", 
a fim de colaborar no trabalho de incorporacao do índio A 
sociedade, e impedir que se levasse adiante o brutal pro
cesso de extetmínio de índios. Nessa sessao, foi feita urna 
votacao a respeito da orientacao que deveria ser adotada 
no trabalho de integracao social dos índios. As alternati
vas apresentadas eram a educacao leiga ou a catequese. A 
assembléia, unanimemente, decidiu pela orientacao leiga.47 

Em outubro desse mesmo ano foi fundado o "Gremio 
Patriótico D. Leolinda Daltro". Reunida nos saloes do 
"Cassino Hespanhol", essa associacao definiu como prin
cipio básico da sua atividade a propaganda para a incor
poracao dos índios A sociedade republicana, livre de qual
quer intromissao clerical. Dessa assembléia, participaram 
representantes de diversos segmentos da sociedade e os 
índios Guaraní, Xerente e Kraho que acompanhavam a 
educadora. 48 

Mas o trabalho de agitacao desenvolvido pela Professo
ra Daltro e seus índios em prol da causa indígena iria 
adquirir maior intensidade a partir do segundo semestre 
de 1908. Em setembro desse ano, ela fora infonnada pelo 
índio Guarani Jepiá-ju do ataque que exterminara a tribo 
dos Chucles em Ourinhos, ao sul de Sao Paulo, levado a 
efeito pelas autoridades locais. Profundamente sensibili
zada coma narrativa de Jepiá-ju, concluiu que aquele era 
o momento de tirar do esquecimento a associacao de pro
tecao aos indios que tentara fundar alguns anos antes, mas 
que fora baldada pelas pressoes clericais. Apoiada por um 
grupo de simpatizantes da causa indígena, ela deu início 
aos trabalhos de funda ca o da "Associacao de Protecao e 
Auxilio aos Selvícolas do Brasil", cujo fim era defender o 
indio e auxiliá-lo, através da instrucao leiga, a entrar para 
a comunhao nacional.49 

0 Idem. Ibidem. p. 469-474. 
0 Idcm. Ibidem. p. 481-483. 
0 "Ata da Funda~ao da Associa'rªº de Prote~ao e Auxílio aos Selvícolas 
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As primeiras atividades da associacao coincidiram com 
a publicacao de um artigo de Hermann von Ihering, na 
Revista do Museu Paulista, aconselhando o extermínio dos 
indios que barrassem o avanco da civilizacao. A Professo
ra Daltro, logo que tomou conhecimento da polemica que 
o artigo causara, elaborou um veemente protesto, que foi 
divulgado pela imprensa, no qual afirmava que o método 
proposto por von Ihering para solucionar os conflitos en
tre índios e civilizados nao se coadunava comos estudos 
modernos da Antropología, nem representava o sentimen
to brasileiro. O seu nome germanico, observava a educa
dora, simboliza va o medo do "perigo amarelo", que tantos 
sobressaltos causava A sonhada preponderancia da raca 
ariana.50 

A Professora Daltro continuou o seu protesto lembran
do que, havia alguns anos, realizara urna expedicao a fim 
de conhecer os indios da regiao dos rios Araguaia e Tocan
tins. No seu longo trajeto, visitara dezessete tribos indíge
nas, estudando os seus costumes e ensinando os índios a 
ler. Em nenhuma delas encontrou um índio que fosse as
sassino ou ladrao, ao contrário, eles eram amorosos e gra
tos. Os indios, quando atacavam, estavam apenas se de
fendendo dos roubos perpetrados por aqueles que se dizi
am civilizados. O indígena brasileiro, concluía a educa
dora, ansiava por civilizar-se, e aos sábios caberia acon
selhar que a eles fosse dada instrucao e nao balas de cara
binas assassinas. 51 

Junto com o protesto da Professora Daltro, tomou-se 
público também o protesto dos indígenas. Em forma de 
abaixo-assinado, esse documento exerceu um papel con
tundente na polemica que se desenrolava: 

do Brasil", 1/9/1908, apud Lcolinda Dallro. Da catequese dos índios do 
Brasil, cit. p . 609-611. 

~0 Leolinda Dallro. "Os indígenas do Brasil", Ala da scssao ordinária da 
Associa~ao de Protc~ao aos Sclvícolas do Brasil , realizada cm 16/12/1908, 
apud Leolinda Dallro. Da catequese dos ... , cit. p . 623-625. 

n Leolinda Daltro. Ibídem. p . 623-625. 
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"Os Indígenas Brasileiros" 

"Os indígenas brasileiros, abaixo assinados, já incor
porados A civilizacao e representantes nesta Capital 
das tribos Guaraní, Guajajara, Cherente e Caraó, 
protestam, surpresos e pasmados contra a opiniao do 
Dr. von Ihering que, em pleno século XX, entende ser 
urna necessidade imposta pela ci vilizacao o exterminio 
de todos os nossos irmaos das selvas e, portanto, de 
toda a raca genuinamente brasileira. 
"Ao ilustre diretor do Museu de S. Paulo podemos ga
rantir que nas nossas incultas tribos nenhum selvagem 
aprovaria nunca a carnificina de entes humanos, a 
nao ser na sagrada defesa dos direitos que nos dá a 
Natureza e que sao, sem nenhuma diferenca, os mes
mos que ela confere aos homens de muita ciencia 

' mas de nenhum sentimento humanitário 
"A ciencia do Dr. von Ihering opomos a ~oral de todo 
o mundo civilizado em completo antagonismo coma 
sua opiniao, que só representa urna extravagante aber
racao do espirito humano. 
"E tanto basta para esse necessário protesto". 

"Marcelino Jepiá-ju, pela tribo Guaraní 
"Victal Uuquidy, pela tribo Guajajara 
"Kuroki Porpipó, pela tribo Caraó 
"Djalma Uacumupté e Oyama Pracé, pela tribo Che
rente."52 

O protesto da Professora Daltro e dos indígenas, contra 
o descabido conselho do diretor do Museu Paulista, tirava 
definitivamente do esquecimento a frustrada associacao 
de prQtec~o aos indios. O velho sonho de alguns idealistas, 
de ver criada urna entidade que atendesse ~s necessidades 

u "Os indígenas brasileiros", apu.d Leolinda Daltro. Da Catequese 
dos ... , cit. p. 626. 
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específicas dos povos indígenas, novamente ressurgia, ge
rado por novas condicoes históricas. 

7. o CENTRo DE C1eNcIAs, tETRAs E ARTEs DE CAMPINAs 

No processo histórico que culminou com a fundacao do 
Servico de Protecao aos indios, um órgao idealizado pelos 
positivistas e subordinado ao governo federal, também se 
destacou o Centro de Ciencias, Letras e Artes de Campi
nas. Na época em que von Ihering aconselhou o extemúnio 
dos índios, a imprensa carioca e paulista noticiava a bru
tal matanca de índios Kaingang, na regiao do Avanhan
dava, no Estado de Sao Paulo, perpetrada por trabalhado
res da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 53 Perplexos 
com esses acontecimentos fatídicos, alguns associados 
transformaram essa entidade cultural em mais urna trin
cheira na luta pela protecao oficial do indígena brasileiro. 

Na sessao realizada em 17 de outubro de 1908, Tito 

u "Tomo a liberdade, senhor redator, de vos p8r ao corrente de algumas 
oco~ncias deslas paragens paulistas. 

"É horroroso o que praticam os trabalhadores da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, entre Bauru e Avanhandava, com os pobres índios 
Coroados. 

"Aqui o assassínio do índio é urna espécic de sport, que chega a ser 
mesmo urna divertidíssima ca~ada para os rcf eridos trabalhadorcs. 

"Há días, na ocasiao em que os míseros Corcados realizavam um 
casamento, segundo o seu rito, aoque afirmamos entendidos, foram vistos 
pelos trabalhadores da Estrada, que a tiros de Carabina, assassinaram 
homens, velhos, mulheres e crian~as, poupando tilo- semente a vida de unia 
jovem india, de qucm abusaram da maneira mais indigna, comctendo cm 
seguida urna série de cenas de vandalismo. 

"Isso nao é justo, e o nosso Govcmo bcm podia tomar urna providéncia 
para que n~o continuasse o massacre dos Coroados, que sao, finalmente, os 
verdadeiros donos dcstes scrtOes que exploramos, evitando assim os as
sassinatos e barbaridades, que venho de relatar-vos. 

"Terminando, cu vos direi que por várias vezes me tcnho encontrado em 
facc dos Coroados, sem lhcs fazer mal, e scm ser atacado pelos mesmos. E, 
cstou ccrto que, se nao fosse esse regimc de terror, os Coroados facilmcnte 
ch<'gariam a {ala, trocando deslarte o arco e a flecha pela enxada e pela 
picarela dos trabalhadorcs da Estrada. 

"Sem mals, ~o-vos desculpar-me e lan~o sob a vossa pro~Ao esses 
lnfclizcs". Esta carta, procedente de Avanhandava, SAo Paulo, foi publi
cada pelo jornal Didrio Popular, de 21/10/1908, p. 1, col. 5. 
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Lemos, fazendo uso da palavra, lembrou que um dos obje
tivos do Centro de Ciencias, Letras e Artes era o estudo das 
artes indígenas. Por isso, propunha que o centro protestas
se contra a desumana teoria de von Ihering e exigisse que 
os poderes públicos tomassem providencias imediatas con
tra o vandalismo dos trabalhadores da estrada de ferro, que 
faziam do assassinato de índios urna espécie de esporte.54 

Aproveitando a senda que fora aberta por Tito Lemos, 
na sessao de 24 de outubro, Vicente Melino proferiu um 
eloqüente discurso criticando com veemencia a teoría de 
von Ihering, e demonstrando o quanto eram incoerentes os 
seus argumentos. Melino citou trechos dos relatórios da 
exploracao do río Feio e rio do Peixe, no interior de Sao 
Paulo, que registravam as incursoes - "batidas" - efetua
das pelos sertanejos de Campos N ovos, para chacinar os 
índios, as quais se revestiam dos maiores requintes de 
crueldade. Observou também que o governo pouco se 
importava com a situacao de abandono em que se encon
travam as populacoes indígenas. No final do seu discurso, 
lembrou que os Estados Unidos, em muitas coisas superio
res ao Brasil, haviam abandonado suas tradicoes humani
tárias, para empregar métodos violentos na civilizacao do 
indígena. Afirmou, entretanto, que os meios adotados pe
los americanos para solucionar os seus problemas nao de
veriam ser adotados, necessariamente, pelos brasileiros: 

"Se a catequese da América do Norteé feíta a ferro e 
fogo, eu sei, é talvez porque entre as constelacoes que 
estrelam a sua bandeira, o céu lhe nao depara como o 
nosso, olímpica e serena, a do Cruzeiro do Sul, símbo
lo do amor, do amor que há de surgir ainda, em bre
ve, para redimir como redimiu o negro, aos índios do 
Brasil". 55 

u "Ata da 306ª sessao ordinária, 17/10/ 1908" , Revista do Centro de 
Ciencias, Letras e Artes. Campinas, sao Paulo, nQ 31, 30/7/1913, p . 71-72. 

u Vicente Mclillo. "Os índios do Brasil", Revista do Centro de Ciencias, 
Letras e Artes. Campinas, Sao Paulo, nQ 20, 31/12/1908, p . 137-140. 
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O tom eloqüente que marcou o pronunciamento de Vi
cente Melillo e o apelo que fez aos sentimentos humani
táríos e nacionalistas do povo brasileiro, levaram o centro 
a se posicionar definitivamente, ao lado de outras associa
coes, na vanguarda das agitacoes políticas que se desen
volviam no seio da sociedade civil. O objetivo desse tra
balho de agitacao era criar as condicoes necessárias para 
que fosse estendida ao índio a igualdade de direitos peran
te a lei, assegurada a todos os brasileiros pela Constituicao 
republicana. 56 

8. O PROGRAMA DE Luís BUENO HoRTA BARBOSA 

Na sessao realizada em 19 de dezembro, o recém-eleito 
orador do centro, Luís Bueno Horta Barbosa, propos que a 
entidade assumisse urna atitude enérgica no sentido de 
chamar a a tenca o do governo para a necessidade de se 
encontrar urna solucao para a questao indígena, compatí
vel comos princfpios morais da civilizacao ocidental. Horta 
Barbosa dizia que Sao Paulo nunca seria perdoado pelo 
descaso com que tratava os indios que habitavam o seu 
território, principalmente por ser ele um dos estados da 
federacao que maior progresso havia alcancado e que, por 
is~o, dispunha de recursos para garantir a vida, tanto dos 
índios, quanto dos civilizados. Os paulistas, continuava, 
sentiam remorso ao saber que o govemo de Sao Paulo 
fornecia armas e municoes, para reprimir eventuais ata
ques de índios, aos trabalhadores de estradas de ferro e 
outros servicos públicos. Apoiado por Tito Lemos, o ora
dor do centro propos que urna representacao fosse dirigida 
ao governo de Sao Paulo, com grande número de assinatu
ras, como meio de pressioná-lo a cumprir o seu dever.57 

u Mot;ao enviada a Congrega<;ao do Muscu Nacional. "Ata da 313ª 
sessao ordinária, 12/12/1908", Revista do Centro de Ciencias, Letras e 
Artes. Campinas, SAo Paulo n9 31, 30/7/1913, p . 77. 

17 "Ata da 314ª sessAo ordinária, 19/12/1908", Revista do Centro de 
Ciencias, Letras e Artes. Campinas, sao Paulo n9 31, 30/7/1913, p. 78. 
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Na sessao de 26 de dezembro, Horta Barbosa apresen
tou para ser examinada a representacao que ele havia 
elaborado com a colaboracao de Basilio de Magalhaes. O 
documento, de inspiracao positivista, era urna queixa ao 
presidente do Estado de Sao Paulo contra o assassinato de 
índios que ocorria com freqüencia no sertao desse estado, 
e solicitava providencias enérgicas para acabar com essa 
tristíssima realidade. Denunciava o pouco interesse que 
era dedicado a questao dos índios, dando margem para o 
nascimento de propostas de exterminá-los, e alertava para 
a péssima imagem que Sao Paulo ia deixar para as gera
coes futuras, quando esses episódios fossem lembrados.58 

A representacao, baseada em idéias de indigenistas fa
mosos, lembrava que nao havia melhor homenagem para 
prestar a José Bonifácio do que por em execucao o seu 
programa. Apresentado a Assembléia Constituinte de 1823, 
o projeto do Patriarca da Independencia pedía para os 
indios "justica, nao os esbulhando mais, pela forca, das 
terras que ainda lhes restam; brandura, constancia e sofri
mento da nossa parte,' que nos cumpre como a usurpadores 
e cristaos". 

Embora a representacao nao se propusesse a apresentar 
um plano de civilizacao dos índios, pretendía indicar ao 
governo medidas imediatas para amenizar o drama desses 
pavos. Como primeiro passo, precedendo qualquer tenta
tiva de incorporar o indio a sociedade, o governo deveria 
estabelecer tratados com as tribos, reconhecendo a sua 
autonomia administrativa. Como 1nedidas urgentes e ina
diáveis, o abaixo-assinado pedia ao presidente do estado: 

" ... que sejam poli ciados, pelos legítimos representan
tes da forca pública, os lugares em que os civilizados 
e os indios estao em contato; 
~"que os assassinatos de índios sejam rigorosamente 
tratados segundo as formas legais, nao admitindo sem 

n "Reprcscnta~Ao ao govcmo em prol dos Cndios", Revista do Centro de 
Ciencias, Letra3 e Artes. Campinas, SAo Paulo, n9 20, 31/12/19 ,p.141-142. 

121 



processo e julgamento a alegacao de legítima defesa 
da vida, honra ou da propriedade; 
"que o governo nao forn~~ armas de fogo aos civis 
empregados em estradas de ferro ou outros, sob o pre
texto de terem de servir para rechacar ataque de in
dios, visto como o servico de garantia da vida e pro
priedade dos cidadaos compete As autoridades inves
tidas conforme a lei; 
"que o governo nao mais considere como devolutas, 
para os efeitos de doá-las a particulares, nacionais ou 
estrangeiros, ou a companhias de estrada de ferro, 
de colonizacao ou outras, as terras ocupadas pelos 
índios"59

• 

Horta Barbosa terminou a leitura da representacao e, 
em seguida, pediu ao presidente do centro que a subme
tesse A deliberacao dos sócios. O documento foi aprovado 
por unanimidade. 6º 

O movimento desencadeado pelo centro logo se alastrou 
para outras cidades, conseguindo um número significativo 
de adesoes. A intensa campanha de agitaca.o atingiu o apo
geu com a cria~ao da "Comissao Protetora da Defesa e 
Civilizacao dos tndios", cuja direcao foi ocupada por L. B. 
Horta Barbosa. 

Essa campanha nascera no seio do Centro de Ciencias, 
Letras e Artes, da cidade de Campinas. Entretanto, o gru
po de sócios que participara dessas atividades nao era tao 
monolítico quanto aparentava. 

n Ibídem. p. 142. Em 9 de sctcmbro de 1903, foi aprovado o Decreto n2 

4.956, que alualizava os mecanismos de desapropriai;ao da terra. O novo 
rcgulamcnlo, no seu primeiro artigo, dizia que as dcsapropriai;<>cs ocor
rlam por necessidade ou ulilidade pública. Em se tratando da de!esa do 
Estado, da f undai;ao de povoai;oes, da conslru~o de estradas etc., a área 
seria, pois, legalmente dcsapropriada. Nao é demais lembrar, por exemplo, 
que cm 1903 o pro jeto da Estada de Ferro Noroeste do Brasil, elaborado por 
Emílio Schnoor, já estava pronto. Femando de Azcvedo. Um trem corre 
para o oeste, cit. p . 109-111; Coleféio das leis da República dos Estados 
Unidos do Brasil de 1903. Rio de Janciro, Imprensa Nacional, vol. 11, 1907. 

" "Ata de 315ª sessao ordinárla, 26/12/1908", Revista do Centro de 
Ciencias, Letras e Artes. Campinas, Sio Paulo, nº 31, 30/7/1913, p. 80. 
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9. A REA~Ao DE CAMPOS NovA1s 

Na ses~o do dia 10 de abril de 1909, o sócio José de 
Campos Novais proferiu, no centro, um longo discurso sobre 
o desenvolvimento histórico dos paulistas. Na sua exposi
~~o, procurou demonstrar que, desde os tempos coloniais, 
existiam no sul do país indios que aceitavam conviver com 
o civilizado - como os Tupi-Guarani, que foram catequi
zados pelos jesuitas - e os indomáveis "Coroados", que 
eram totalmente adversos ao contato com a civilizacao. 
Estes habitavam as florestas densas e férteis que ainda 
existiam entre os estados do Espirito Santo e do Rio Gran
de do Sul, onde fora detida a conquista do solo: 

"Estamos presenciando a um novo e grandioso com
ba te da civilizacao paulista moderna com seus 
3.000.000 de habitantes detidos por um grupo ousado 
e irredutivelmente hostil de uns 3.000 selvagens da 
ra~a botocudo-aymoré-gés-caingans ou Coroados".81 

O enfoque que deu a questao deixava claro que, na sua 
opiniao, havia indios que se subordinavam ao processo de 
dominacao imposto pelo civilizado, e indios que em cir
cunstancia alguma deixariam as matas onde habitavam 
para ingressar no gremio da sociedade. Baseando-se nos 
dados que apresentara, Campos Novais afirmou que a 
representacao que fora enviada ao governo havia pecado 
por excesso de idealismo. Lembrou que as medidas que 
haviam sido propostas ao governo eram absolutamente 
contrárias a legislacao sobre o povoamento do solo e as 
leis de terras devolutas. 

Campos Novais afirmava que era contraproducente 
aconselhar que as terras marginais da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil nao fossem distribuidas a colonos e 

0 "Ata de 327ª sessAo ordinária, 10/4/1909", Revista do Centro de 
Ciencias, Letras e Artes. Campinas, SAo Paulo, n• 33, 31/12/1913, p. 54. 
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sertanejos. Dizia também que, nao consentir que os traba
lhadores e chefes de turmas da estrada de ferro se armas
sem, nao impedirla as leis da legítima defesa, em selvas 
obscuras, contra os ataques trai~oeiros do selvagem. O fa
zendeiro José de Campos Novais encerrou o seu pronun
ciamento pedindo a comissao que tratava desse assunto, 
que dedicasse um pouco de atencao também a "civilizacao, 
no seu embate forcado coma barbárie".62 

A idéia formulada por Campos Novais a respeito do 
comportamento pacífico de certas tribos indígenas, em 
oposi~ao ao comportamento extremamente agressivo de 
outras, nao era recente. No congresso que se realizou no 
Chile, em dezembro de 1908, ele apresentou urna memória 
a respeito de alguns rios do Estado de Sao Paulo. Nesse 
estudo, procurou caracterizar a atitude hostil dos índios 
Coroados - designacao popular dos índios Kaingang -
aqueles que tentavam explorar as áreas onde habitavam. 
Seu objetivo era demonstrar que era inviável continuar 
insistindo na pacificacao deles através de métodos bran
dos. 63 A postura de Campos N ovais e H. von Ihering, entre 
outros, fundamentada no pressuposto de que um pequeno 
grupo de índios renitentes nao poderia impedir o desen
volvimento da civilizacao, exprimía urna das tendencias 
sociais que atuaram no processo histórico que .culminou 
com a fundacao de SPI, em 1910. 

10. PROGRAMAS APRESENTAoos No lg CoNGREsso BRASILEIRO DE 

GEOGRAF1A 

No movimento pela institucionalizacao de urna entidade 
que atendesse as necessidades específicas do .indígena, 
também teve destaque a realizacao do lQ Congresso Brasi
leiro de Geografía. Em 7 de setembro de 1909 - exata-

82 Ibidem. p . 54. 
u Trabajos del Cuarto Congreso Científico (1º Pan-Americano), San

tiago de Chile, 25/12/1908, vol. XVII, tomo III, 1912, p . 451-502. 
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mente um ano antes da instalacao do Servico de Protecao 
aos indios -, realizou-se no Palácio Monroe, no Rio de 
Janeiro, a sessáo solene de inauguracao desse congresso. 

Além do interesse que norteou a organiza~ao do con
gresso, havia, subjacente, a preocupacao em reunir infor
macoes e organizar projetos e equipes de explora~ao que 
pudessem contribuir coma expansao das fronteiras da civi
lizacao. Isso ficou muito claro no discurso pronunciado 
por Nélson Sena, representante do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais, na abertura do Congresso: 

"Mas, muito ainda resta a fazer, neste particular, para 
descortinarmos a civilizacao toda essa vastidao in
términa do Far-West do Brasil, toda essa extensao 
contínua de chapadas e planaltos, de territórios de
sertas e mal conhecidos". H 

No dia 8, em assembléia-geral, foram eleitas as doze 
comissoes, cujas atividades seriam realizadas nas salas da 
Sociedade de Geografía. Cada urna delas iria tratar de 
questoes ligadas aos diversos ramos da Geografía. As 
questoes relacionadas com a Antropologia e a Etnologia 
ficaram a cargo da oitava comissao. Os trabalhos dessa 
comissao foram coordenados por José Veríssimo (presiden
te), Arlindo Fragoso (primeiro secretário), Simoens da Sil
va (segundo secretário), Desembargador Sousa Pitanga e 
Domingos Jaguaribe. Nas sessoes que se realizaram nos 
dias seguintes, diversas memórias foram apresentadas e 
posteriormente publicadas nos Annaes do congresso. 

10.1. Simoens da Silva, na sua memória, manifestou 
a preocupa~ao com a protecao e o aproveitamento do ín
dio, bem como com o estudo de seus artefatos de pedra e 
ceramica. Para ele, os índios estavam senda extintos por 

84 Nélson Coclho de Sena. "Discurso", Annaes do Primeiro Congresso 
Bra.~ileiro de Geografía realizado no Rio de Janciro, de 7 a 16 de setcmbro 
de 1909, vol. I, 1910, p . 175. 
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desídia do governo, que nao tomava nenhuma atitude a 
fim de impedir a acao dos "bugreiros". Citou telegramas, 
procedentes de Curitiba, que relatavam a chacina de indios 
acorrida em Palmas. Afirmou que um país deveria neces-. ' sanamente, preservar as suas tradicoes, hábitos e costu-
mes, e, além disso: 

"... é sempre agradável poder-se contar com exem
plares vivos das racas primitivas de um país, para 
confronto com as geracoes modernas e para os estu
dos de alta indagacao etnográfica" .es 

Para que isso se concretizasse, SimOens da Silva dizia 
que o governo federal, em plena comunhao com os gover
nos. estaduais, deveria intervir no sentido de proteger o 
índ10. O programa que propunha era o seguinte: 

- criacao de urna reparticao pública para atender ao 
índio, orientada por principios leigos; 

- medidas urgentes que proibissem as perseguicOes aos 
índios e púnissem os crimes contra eles praticados; 

- fornecimento de ferramentas, meios de locomocao e 
escalas, A medida que se desenvolvesse o processo de assi
milacao; 

- delimitacao de áreas onde pudessem viver tranqüilos 
e conhecer gradativamente as vantagens oferecidas pela 
ci viliza·cao. 86 

SimOens da Silva chamou a atencao do governo também 
para a evasao de artefatos indígenas que iam enriquecer 
os museus estrangeiros. Propos que o governo auxiliasse 
as pesquisas e exploracoes etnográficas, pois isso iria enri
quecer as colecoes existentes nos, tao pobres museus bra-
~lciros. ' 

"Antanio Carlos Sim0ens da Silva. "Prot~Ao aos índios e amparo aos 
seus artefactos e ossadas", Annaes do Primeiro Congresso Brasileiro de 
Geografia, vol. IX, 1911, p. 18-19. 

"ldcm. Ibidem. p . 20-21. 
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10.2 Nélson Sena apresentou um estudo voltado para a 
pesquisa etnográfica. Continha urna bibliografia bem or
ganizada sobre temas indígenas para cada um dos estados 
brasileiros. Apresentava a distribuicao geográfica e classi
ficacao lingüística das tribos indígenas, bem como a nomen
clatura das principais tribos, extintas e ainda existentes 
no país, com 450 nomes.67 

Nélson Sena acreditava que somente os meios suasórios 
poderiam civilizar o indígena. Através de alguns relatos de 
chacinas praticadas por "bugreiros", procurou demonstrar 
que a violencia apenas incentivava o recrudescimento do 
conflito entre indios e colonizadores. Concluiu a sua 
memória etnográfica, dizendo que os poderes públicos da 
Uniáo e dos estados deveriam empreender, com urgencia, 
urna cruzada h umani tária pela ci vilizacao desses povos. 

10.3. Norberto Jorge exprimia, em seu texto, a. postura 
política do setor da sociedade que reivindicava para a Igreja 
a tarefa de assimilacao do indígena. Para ele o governo 
deveria dar mais atencao A questao da catequese e civili
zacao, urna vez que o fndio era um elemento imprescindf
vel no povoamento do solo. Argumentava que o governo, 
se assim procedesse, deixaria de gastar grandes quantida
des de dinheiro com os imigrantes, que nem sempre se 
adaptavam ao trabalho e ao clima do país, e permitirla a 
ocupacao definitiva de vastas áreas inexploradas.88 

Mas, para que esse projeto obtivesse pleno exito, Nor
berto Jorge impunha, como condi~ao sine qua non, que a 
obra de civilizacao do fndio fosse atribuida A Igreja. Para 
justificar a sua exigencia, fez urna exposicao apologética 
do trabalho realizado pelos missionários católicos junto 
aos índios brasileiros. Chegou a afirmar que, se o Marques 

87 Nélson Coclho de Sena. "Os indígenas do Brasil", Annaes do Primeiro 
Congresso Brasileiro de Geografia, vol. IX, 1911, p. 35-159. 

"Norberto J. A. Jorge. "A catechcse e civiliza~ao dos índior. no Brasil", 
Annaes do Primeiro Congresso Brasileiro de Geografia, vol. IX, 1911, p. 
177-214. 
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de Pombal nao tivesse expulsado os jesuítas do Brasil, "hoje 
nao havia um único indio para civilizar, nem um só para 
espécime". 611 

Norberto Jorge fez um relato das atividades das ordens 
religiosas que atuavam no Brasil- capuchinhos em Cam
pos Novos, Maranhao e Paraná; dominicanos no Araguaia; 
salesianos no Mato Grosso e beneditinos no Amazonas- e 
disse que essas congregacoes quase nenhum auxilio rece
biam do governo pela obra eminentemente social que de
senvolviam. Chamou a atencao para os massacres de in
dios que sucessivamente vinham ocorrendo, e disse: 

"Entreguem aos missionários católicos o servico de 
civilizar, e veremos como dentro em pouco nao mais 
teremos esse degradante espetáculo ... "7º 

O Comendador Norberto Jorge argumentou que somen
te a Igreja Católica tinha o dom divino de catequizar os 
povos, urna vez que ainda nao havia aparecido outra dou
trina que se lhe opusesse. Por fim, considerou suficientes 
os dados que havia apresentado,no sentido de demonstrar 
o empenho, a abnegacao e o desinteresse das ordens re
ligiosas. Para catequizar os indios que ainda se encontra
vam no estado de selvageria, afirmou que bastaria ao 
governo: 

" ... decretar certas leis e restaurar outras, e encarre
gar oficialmente da missao as diversas Ordens, já 
instaladas nos sertoes, e favorece-las com o auxilio 
necessário as despesas com esse servico". 71 

O texto de Norberto Jorge lembra imediatamente o arti
go do padre Claro Monteiro do Amaral. O discurso dos 
dois é identico. A preocupacao de ambos - o privilégio da 

.. Idcm. lbidem. p . 184. 
7 0 Idcm . Ibídem. p . 193. 
71 Idcm. Ibídem. p . 205. 
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catequese do indio - expressa a lutada Igreja para recu
perar, oficialmente, um segmento do poder que durante 
séculas lhe pertencera, mas que fora aluido pelo Estado 
secular. 

10.4. Leolinda Daltro. A convite de SimOens da Silva 
' também estava presente nas sessOes da Comissao de Etno-

grafia a educadora Leolinda Daltro. Esta, algum tempo 
antes do inicio do congresso, fornecera a SimOens da Silva 
vastas informacoes sobre os hábitos e costumes dos indios 
brasileiros, com as quais ele elaborou longos relatórios. 
Por ocasiao do congresso, Simoens da Silva, com o seu 
texto já pronto, informou a professora que ela nao deveria 
manifestar-se nas sessoes, pois disso ele se incumbiría. 
Atónita com tal procedimento, ela redigiu urna memória 
que apresentou aos membros da Comissao de Etnografia. 
O trabalho foi folheado as pressas, e rejeitado por influen
cia dos elementos católicos que faziam parte da comis
sao. 72 Indignada com esses fatos, antes que se encerrassem 
as atividades do Congresso, apresentou a seguinte mocao: 

"Proponho que o 12 Congresso Brasileiro de Geografía 
represente aos poderes públicos, lembrando o cumpri
mento do preceito constitucional, que estabelece o 
ensino leigo, único que deve ser dado aos siivícolas, 
como auxilio do governo republicano" .73 

A mocao foi posta em votacao e, em seguida, apro
vada pela grande maioria dos presentes, para desilusao do 
grupo clerical. 74 

No diado encerramento do Congresso, no Palácio Mon
roe, a Professora Daltro, acompanhada por um grupo de 
indios, apelou aos presentes para que ajudassem a manter 

7 2 Adolpho Gomes D 'Albuquerque. Op. cit. p . 633-634. 
7 3 Annaes do Primeiro Congresso Brasileiro de Geografía, vol. 1, 1910, p . 

236. 
74 Adolpho Gomes D'Albuqucrque . Op. cit. p . 634. 
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a Associa~ao de Protecao e Auxilio aos Selvícolas do Bra
sil. De modo oportunista, Simoens da Silva aproveitou a 
ocasi~o para explicar, a sua maneira, os lamentáveis acon
tecimentos que haviam ocorrido nas últimas sessoes e re
cuperar a simpatía da professora. Depois disso, conseguiu 
com a Sociedade de Geografía uma sala para as reunioes 
da associa~ao, e tornou-se o seu secretário.75 Dessa forma, 
se fez passar, de modo sub-reptício, por "defensor da cau
sa indígena". A· memória elaborada pela Professora Dal
tro, posteriormente, foi publicada nos Annaes do congresso. 

O estudo da Professora Daltro - possi velmente no mo
mento de maior amadurecimento das suas conviccoes indi
anistas - tinha por objetivo analisar o lugar que o indí
gena ocupava na distribuicAo do espaco geográfico brasi
leiro. Sua intencao era demonstrar que o povoamento do 
solo brasileiro ainda nao havia encontrado urna solucao 
verdadeira, porque o Estado estava mais preocupado com 
o servico de imigracao. 76 

Ao governo fez insistentes críticas pelo desleixo com 
que tratava a populacao indígena. Mas críticas mais seve
ras ela reservou para o tipo de assistencia que a Igreja 
levava as populacoes do sertao. Ela dizia que a catequese 
dos fndios "nada mais era do que urna escandalosa chan
tagem". Para exemplificar, lembrou que Frei Gil e Freí A. 
de Ganges - que lhe haviam movido implacável persegui
cao quando estivera em Goiás - nunca tinham visitado 
urna aldeia indígena, embora recebessem do governo fede
ral e do governo do Pará subvencoes economicas para 
auxiliar o servico de catequese.77 

Baseada nas próprias experiencias, a Professora Daltro 
afirmava que a preocupacao do missionário era atrair a 
populacao cabocla, freqüentemente composta por analfa-

-n Idcm. Ibidem. p. 635. 
.,. Lcolinda Daltro. "Memória", Annaes do Primeiro Congresso Brasi

leiro de Geogra/ia, vol. IX, 1911, Rio de Janciro, p . 162- 163. 
n Idem. Ibídem. p. 164-165. 
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betos, supersticiosos e criminosos, para um local, e aí fun
dar povoacoes exclusivamente cristas. Dizia que os religio
sos, na área que percorrera, nunca h~viam conseguido or
ganizar urna aldeia indígena, sendo mais freqüente encon
trá-los em cidades como Porto Nacional, no meio da co
munidade católica, que considerava os indígenas: 

" ... animais de outra espécie, participando os cate
quistas desse preconceito, a ponto de nao consentirem 
que sepultem indios na terrado cemitério dos povoa
dos alegando o fútil motivo de ser o indígena pagao! 

' há I . " 78 ... e ser santa a terra dos povoados onde greJas . 

A Professora Daltro dizia também que, mesmo para as 
populacoes católicas, a catequese nao tinha utilidade, urna 
vez que permaneciam na ignorancia, sem saber ler e escre
ver, sem conhecer algum oficio ou arte. A sua acao estava 
condicionada "a pregar o céu, descurando dos interesses 
terrenos", em salvar a alma do indígena, sem se preocupar 
com sua existencia na terra. Entretanto, considerava pos
sível alterar essa realidaqe se fosse adotado um programa 
orientado por processos racionais: 

- Reunir diversas tribos indígenas em um lugar previa
mente escolhido pelas suas condicoes favoráveis de clima, 
fertilidade etc.; 

- Construir habitacoes e fornecer utensilios domésticos 
e ensinar-lhes o uso; 

- Estimular o desejo pelo conforto, pelo gasto estético; 
- Despertar o gosto pela arte, literatura e ciencia, evi-

tando o sectarismo religioso, a supersticao, o fanatismo; 
- Cada comunidade deveria adequar esse programa as 

suas necessidades específicas; 
- O governo deveria: a) garantir ao indígena a liber

dade e os direitos de cidadao da República; b) conceder
lhe, através de lei, urna área territorial para as instalacoes 
definitivas; 

1• Idcm. Ibidem. p . 166-167. 
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- Esse programa deveria comecar com um núcleo expe
rimental, que poderia servir de modelo para os seguintes; 

- O auxilio do governo seria necessário, mas nao de
veria exceder a cinco anos. 

Urna das áreas que indicou para montar esse núcleo 
experimental localizava-se nas margens dorio Araguaia e 
era habitada pelos indios Karajá, Kayapó, Xerente, Javaé, 
Tapirapé e Xambioá. Esse plano de acao ela havia ideali
zado por ocasiao da sua expedicao a Goiás. Desde que 
voltara do sertao, no final de 1900, ela vinha insistindo 
para que o governo a auxiliasse a por em prática esse 
projeto. Mas todos os seus esforcos foram em vao. No 12 

Congresso Brasileiro de Geografia ela assistiu ao malogro 
de mais urna tentativa. 

A sua memória terminava coma seguinte mocao: 

"Leolinda Daltro, Delegada pela 'Associacao Protetora 
dos indios Brasileiros', com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, a rua General Camara, n. 385, 
"-Convicta da vantagem no aproveitamento do ele
mento indígena para o povoamento do solo; 
"-Convicta da vantagem para o progresso nacional, 
da civilizacao dos Silvícolas; 
"-Convicta da utilidade, para a constituicao étnica 
da nacionalidade brasileira, da assimilacao do ele
mento autóctone; 
"- Convicta da necessidade da catequese absolu
tamente leiga para educar e civilizar essas racas primi
tivas; 
"- Propoe: - que seja reconhecida a necessidade de 
delimitar, nas regioes habitadas por indígenas, um 
'Território Autóctone'; e que sejam esses silvícolas 
incorporados na sociedade dos homens civilizados, 
compensando-se, assim, em parte, os prejuízos causa
dos aos donos espoliados deste país que chamamos 
hoje nossa Pátria; - que seja reconhecida a ne
cessidade de urna educacao racional, e um processo 
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absolutamente laical, científico, industrial e emancipa
dor para a civilizacao dos silvícolas brasileiros; -
que seja reconhecida, enfim, a necessidade de facili
tar-lhes os meios de evoluir sem tolher-lhes a liber
dade e os instintos nativos, mas organizando núcleos 
e escolas agrícolas e industriais onde possam cultivar 
seus dotes e aptidoes e desenvolver suas melhores 
tendencias" .79 

Na assembléia-geral, realizada no dia 15, a 8ª Comissáo 
- Antropologia e Etnografía - apresentou as seguintes 
conclusoes: 12) A necessidade urgente de dar protecao aos 
fndios, em todo o país; 2º) O Estado deveria cuidar para 
que os beneficios da lei fossem estendidos aos índios. 
Deveria se empenhar, também, na sua incorporacao a 
economia nacional, tomando providencias para que fosse 
evitado qualquer tipo de constrangimento; 32

) Os museus 
brasileiros precisavam do incentivo do governo para aper
feicoar as suas colecoes etnográficas: através do auxilio as 
exploracoes científicas; proibindo que artefatos indígenas 
saíssem do país com destino aos museus estrangeiros e 
favorecendo a aquisicao de colecoes particulares pelos 
museus brasileiros. 80 

Como se pode observar, as conclusoes aprovadas pela Si 
Comissao foram profundamente influenciadas pelas idéias 
de Simoens da Silva. Apesar disso, a proposta de criacao 
de um órgao, subordinado ao governo e dedicado a prote
cao do indígena brasileiro, foi um consenso entre os con
gressistas. 

As conclusoes aprovadas pela Comissao de Etnografia 
eram o reflexo da mobilizacao de setores da sociedade 
civil que, havia quase duas décadas, vinham pressionando 
o Estado, cada vez com mais intensidade, para encontrar 

1 ' Idcm. Ibidem. p. 172-173. 
'° Annaes do Primeiro Congresso Brasileiro de Geografia, vol. I, 1910, 

p. 211-212. 

133 



{) urna solucao institucional para o impasse existente entre o 
indígena e a República. Nesse processo, destacaram-se, a 
rigor, tres tendencias políticas distintas. A primeira repre
sentada por H. von lhering e J. de Campos Novais, entre 
outros, que aconselhava o extermínio dos indios bravos 
que ousassem barrar a expansao da economia nacional. A 
segunda era representada pelo padre Claro Monteiro, Teo
doro Sampaio, Brasílio Machado, Noberto Jorge e outros. 
Eles afirmavam que a incorporacao do indio A sociedade 
somente seria possível através da catequese desenvolvida 
pela Igreja Católica. A terceira tendencia era representada 
por J. Mariano de Oliveira, Leolinda Daltro, L. B. Horta 
Barbosa, entre outros. Eles estavam convictos de que a 
única alternativa para a populacao indígena era a criacao 
de um órgao, orientado por principios leigos, que lhe as
segurasse a protecao da leí e o direi to de posse das terras 
que habitava. 

Tanto a tendencia religiosa quanto a tendencia secular 
propugnavam a incorporacao social do indio. Porém, di
vergiam no método de executar esse trabalho. Essa diver
gencia estava diretamente ligada A posicao que ocupavam 
na estrutura de classes. A tendencia religiosa expressava 
os interesses económicos das fracoes de classes mais con
servadoras da sociedade e, políticamente, identificava-se 
com a monarquia. A tendencia secular refletia os senti
mentos dos jornalistas, professores, advogados, engenhei
ros, militares etc., componentes da classe média urbana, 
que haviam sido formados por urna educacao baseada nos 
principios da democracia burguesa. A outra tendencia, 
pouco expressiva, embora tivesse causado grande polemi
ca com suas idéias extravagantes, identificava-se ideologi
camente coma classe que estava na vanguarda da expan
sao económica em curso no país. Por isso, propunha medi
das imediatas - o exterminio ou cativeiro do indio -

' posto que o progresso nao podía esperar. 
Essas tendencias iriam permanecer atuantes até as vés

peras da fundacao do Servico de Protecao aos indios, em 
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acirrada disputa pela hegemonía da política indigenista. 
Porém, as condicoes históricas foram propicias para que 
apenas um grupo de homens, ideologicamente ligados ao 
Apostolado Positivista, assumisse o destino da política 
indigenista brasileira, imprimindo-lhe um caráter huma
nista e secular. 
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CAPÍTULO V 

A MISSÁO RONDON 

l. O TELÉGRAFO E A OcuPA~Ao DE MATo Gaosso 

Durante a segunda metade do século XIX, a economia 
brasileira passou por profundas transformacoes geradas 
pelo desenvolvimento das forcas produtivas. A abolicao do 
tráfico de escravos, em 1850, marcou o inicio de um perío
do de prosperidade economica no país. A liberacao do capi
tal, antes investido no escravo, e a emissao de papel-moe
da vieram incentivar a criacao de indústrias, bancos, com
panhias de navegacao a vapor, empresas de colonizacao, 
transporte urbano, companhias de estradas de ferro e a 
an1pliacao da rede telegráfica. 

A mobilizacao do capital para ser empregado em gran
des empreendimentos era o reflexo das exigencias de urna 
economía capitalista que comecava a dar seus primeiros 
passos. Essa inovacao da economía estava associada, sem 
dúvida, ao crescimento da producao agrícola, principal
mente da lavoura do café, mercadoria de fácil aceitacao no 
mercado internacional.1 

As transformacoes que se sucederam ao nivel das rela
coes economicas foram seguidas por profundas alteracoes 
na organizacao demográfica e geoeconomica do país. A 
seca, que assolou a regiao Nordeste no final da década de 

1 Caio Prado Jr. História econ6mica do Brasil. SAo Paulo, Brasiliense, 
p . 192-193. 
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r• 1870, acelerou a liberacao de um grande contingente de 
mao-de-obra lá existente, que emigrou para a Amazonia, 
onde era ativa a extracao da borracha; para o sul da Ba
bia, área de producao do cacau; e para Sao Paulo, onde a 
cultura do café estava em franco florescimento, absorven
do também o maior número de imigrantes europeus. 

Foi nessa época, no decorrer da segunda metade do século 
XIX, que se efetivou a ocupacao do sul do país. Os imi
grantes que se dirigiam para o sul compravam um peque
no lote de terra e cultivavam produtos agrícolas destina
dos ao consumo do mercado interno. Ainda nessa época, 
um braco da expansao económica se estendeu para o sul 
de Mato Grosso, penetrando através dorio Paraná, e abrin
do um amplo horizonte As atividades mercantis. 2 

Durante esse período, apenas um fato chegou a pertur
bar realmente a lógica sacrossanta da acumulacao capita
lista. No período de 1865-1870, o Brasil participou, aliado 
a Argentina e ao Uruguai, da guerra contra o Paraguai. 
Esse acontecimento colocou a prova todos os recursos 
materiais existentes no país, pois foi urna longa e cruenta 
experiencia militar. O conflito internacional teve realmen
te infcio quando duas colunas do exército paraguaio pene
traram no território brasileiro, cruzando a fronteira ao sul 
de Mato Grosso. A primeira subiu o rio Paraguai em di
recao a Coimbra e Corumbá, que foram facilmente con
quistadas pelo corpo expedicionário. A segunda atraves
sou o rio Apa, em Bela Vista, e seguiu sem nenhuma difi
culdade em direcao a Nioaque, Aquidauana e Miranda. O 
Brasil saiu-se vitorioso, após cinco longos anos de guerra, 
porém sem nenhuma vantagem económica significativa, 
urna vez que o Paraguai foi totalmente destruido pelas 
forcas aliadas.3 

2 Idcm. Ibídem. p . 202-204. 
3 Manlio Cancogni e Ivan Boris. Solano Lopez, o NapoleiJ.o do Prata. Río 

de Janeiro, Ed. Civiliza~ao Brasileira, 1975, p. 58-65¡ Calo Prado Jr. 
História Economica do Brasil, cit. p. 193. 
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Na guerra com o Paraguai, os estrategistas brasileiros 
perceberam o quanto era vulnerável a área de fronteira 
nacional da provincia de Mato Grosso. Com o objetivo de 
guarnecer militarmente essa regiao contra incursOes mili
tares e de facilitar o progresso económico que para lá se 
deslocava, urna série de medidas foram tomadas. Com 
urgencia, foi criada a "Comissao Construtora de Linhas 
Telegráficas". Em 1888, o governo imperial enviou o Gene
ral Deodoro da Fonseca a Mato Grosso, para comandar as 
forcas militares que guarneciam a fronteira daquela pro
vincia. Com ele segui u urna equipe de engenheiros encar
regada de unir, pelo telégrafo, Corumbá a Coimbra e 
Corumbá a Cuiabá. Duas turmas foram formadas para 
executar os trabalhos. A que ficou encarregada do trecho 
Corumbá-Coimbra chegou a construir urna linha telegrá
fica provisória. A outra, porém, nao obteve os mesmos 
resultados, urna vez que eram grandes as dificuldades para 
transpor os vales pantanosos dos rios Paraguai e Sao 
Lourenco. No inicio de 1889, com o retorno do General 
Deodoro ao Rio de Janeiro, os trabalhos foram suspensos, 
perdendo-se o material usado na linha de Coimbra e tam
bém a esperanca de unir pelo telégrafo Cuiabá .a Corum
bá.4 Ainda durante o Império, foi elaborado um plano de 
construcao de linha telegráfica para ligar as cidades de 
Franca, Uberaba, Goiás e Cuiabá. Era outra tentativa de 
levar o telégrafo do centro político da nacao As fronteiras 
do Paraguai e da Bolivia. Para chefiar essa comissao foi 
escolhido o Coronel Éverton Quadros, tendo como auxiliar 
o Major Antonio Ernesto Gomes Carneiro. Os trabalhos já 
haviam ultrapassado Uberaba, quando, subitamente, foi 
proclamada a República. A mudanca do regime político, 
porém, em nada alterou o curso dos tra balhos, pois era 
inten~ao do novo governo levar adiante o plano montado 
durante o Império. 

4 C!ndido Mariano da Silva Rondon. Relatório dos trabalhos realizados 
de 1900-1906, Publica~ao n9 69-70, do CNPI, 1949, p. 11. 
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2. No TERRITÓRIO nos BoRoRo 

No inicio de 1890, foi organizada-a "Comissao Construtora 
da Linha Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia", um trecho 
de aproximadamente seiscentos quilometros de sertao, ha
bitado por índios. Para coordenar os trabalhos, Benjamin 
Constant, entao ministro da Guerra, nomeou o Major 
Antonio Ernesto Gomes Carneiro. Fazia parte dessa co
missao o Alferes-aluno Candido Mariano da Silva Rondon, 
que iniciava sua carreira militar.5 A comissao iniciou a 
nova linha dando prosseguimento a um pequeno trecho 
que já existia em Cuiabá. Eram 583 quilometros de linha a 
ser construída até Registro, na margem esquerda do Ara
guaia, seguindo a rota deixada pelos bandeirantes: Cuia
bá-Goiás. Desse percurso, quatrocentos quilómetros eram 
habitados pelos índios Bororo. A oeste, na regiao do rio 
Sao Lourenco, habitavam alguns grupos de indios Bororo 
recentemente contatados pelo Alferes Duarte, porém os 
que habitavam a leste, no rio das Garcas e Araguaia, es
tavam sempre prontos para atacar os invasores do seu 
território.6 Gomes Carneiro, percebendo a situacao deli
cada da Comissao, adotou como norma de conduta nao 
hostilizar o indio. Por isso, mandou colocar, ao longo da 
linha, cartazes proibindo que se atirasse neles, mesmo para 
assustar: 

11 Esther de Viveiros. Rondon Conta sua Vida. Río de Janeiro, Coopera
tiva Cultural dos Esperantistas, 1969, p. 59-60. 

•No período colonial, os índios Bororo mantiveram rela~oes amistosas 
com os portugueses que traf egavam entre Cuiabá e Goiás. Mas, no final do 
século XVIII, alguns atos de violencia foram praticados contra eles e as 
rela~0es amistosas foram substituidas por um estado de guerra. Os indios 
passaram a atacar as tropas que vinham de Cuiabá, tornando o trá!ego 
nessa estrada difícil e pcrigoso. Os portugueses organizaram várias expe
di~oes militares, auxiliados pelos índios Caiapó, mas nem com.esse recurso 
conseguiram afugcntar os Bororo. Em 1890, quando com~ou a ser insta
lada a linha telegráfica, permanecia o mesmo estado de hostilidade entre 
índios e colonizadores. Missilo Rondan. Rio de Janeiro, Typ. Jornal do 
Comércio, 1916, p. 49-50. 
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"Quem, dora em diante, tentar matar ou afugentar os 
indios de suas legítimas.terras, terá de responder, por 
esse ato, perante a chefia da Comissao". 7 

Durante os trabalhos de reconhecimento, realizados pela 
turma da vanguarda, Gomes Carneiro foi surprendido certa 
noite pelo barulho de bichos na mata - urravam bugios, 
uivavam guaribas, assobiavam macacos-prego, piavam jaós 
e perdizes. Certo de que perdizes nao piam a noite, acor
dou Rondon e o alertou para o possfvel ataque que os 
indios estavam preparando para o romper do dia. Firme 
no propósito de nao lutar contra eles, Gomes Carneiro 
ordenou que se levantasse acampamento e, silenciosamen
te, partiram, deixando as fogueiras bem acesas para dar a 
impressao de que nada haviam percebido. Ao amanhecer, 
chegaram a Registro, ponto terminal da linha telegráfica, 
felizes por terem evitado o confronto comos indios. Ron
don iria declarar mais tarde: 

"A resolucao do chefe, de evitar luta comos índios, 
para nao parecer que éramos invasores de suas terras 
e desrespeitadores de sua vida e propriedade, calou 
profundamente em meu espirito ... "8 

Alguns dias depois, retornaram, comos víveres necessá
rios, ao encontro da turma que vinha estendendo a linha, a 
qual deveria chegar a Registro, onde se uniria a comissao 
telegráfica de Éverton Quadros, que vinha de Uberaba. 
Em abril de 1892, ao final de treze meses, a Comissao 
Cuia bá- margem esquerda do Araguaia chegou ao seu 
destino e considerou terminados os trabalhos. Foram cons
trtúdos 514 quilómetros de linha telegráfica soba observa
cao constante dos índios, que acompanharam todos os 
movimentos da comissao. 

7 A. E. Gomes Carnciro, apud Esther de Vivciros. Op. cit., p. 65 
8 Esther de Viveiros. Rondon conta sua vida, cit. p. 77. 
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................ - - ...... 

~ ~ ~~ Comlssio Telegráfica comandada pelo Cel. Éwerton Quadros: 1889-
1892. 
0000 Comissao Construtora da Linha Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia: 
1890-1892. 
• • • • Comiss:io Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso: 1900-
1906. 
xxxx ComissAo de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas: 1907-
1915. 
++++Estrada de Ferro Noroeste do Brasil: 1905-1914. 
Obs: O mapa indica a expansao da rede telegráfica em di~ño ao Estado 
de Mato Grosso e o tra~ado da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
Fonte: Boanerges Lopes de Souza. indios e explora~éSes geográficas. CNPI, 
Publica~ao nº 110. (As conven~oes foram estabelecidas por nós.) 
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Em dezembro de 1892, a linha que vinha de Uberaba 
chegou ao Araguaia, estabelecendo comunicacao direta com 
o Rio de Janeiro. Os trabalhos de conservacao da linha, a 
leste do Araguaia, ficaram a cargo de Candido Rondan. 
Mas eram constantes as interrupcOes na linha telegráfica, 
por causa do diametro do fio, que nao resistia aos fortes 
temporais. Em conseqüencia disso, em 1893 foi iniciada a 
reconstrucao da linha Cuiabá-Araguaia, sob a chefia de 
Rondon, que somente seria concluida em 1898. Foi nessa 
época que ele criou o lema que iria orientar, durante lon
gos anos de permanencia no sertao, a sua relacao comos 
índios: 

"Morrer, se necessário for; matar nunca".9 

3. As LINHAS TELEGRÁFICAS DE MATO GRosso: 1900-1906 

No inicio de 1900, o govemo tomou novamente a iniciativa 
de criar urna comissao que deveria estender o telégrafo ~ 
fronteira do Mato Grosso, rente com o Paraguai e a Boli
via. O objetivo desse empreendimento era fortalecer mili
tarmente o sul do Mato Grosso, ligando-o diretamente ao 
Rio de Janeiro, bem como promover o povoamento e colo
nizacao dessa regiao, onde a atividade mercantil já se fa
zia sentir através da agropecuária e da lavoura.10 Para 
chefiar a Comissao Construtora de Linhas Telegráficas de 
Mato Grosso foi nomeado o Capitao Candido Mariano da 
Silva Rondan, que deveria seguir a seguinte instrucao: 

• Idem. Ibidem. p. 107. 
'º Em 1894, no govcmo do Marechal Floriano Peixoto, foi nomeada urna 

comissio encarregada de construir a linha telegráfica entre Cuiabá e 
Corumbá. Esse projcto nlio era recente, haja vista que desde o Império o 
govemo vinha tentando realizá-lo, porém com f racasso. O chefe da nova 
ComissAo, Major Bento Ribeiro Carneiro, após grande reconhecimento da 
área, escolheu o pantanal para o tra~ado da linha. Percebendo que a verba 
era insignificante, diante do monumental trabalho, solicitou mais auxílio, 
mas nao foi atendido. A linha já atingia o rio SAo Lourcn~o, quando a 
ComissAo foi extinta. CAndido M. S. Rondon. Relatório dos trabalhos 
realizados de 1900-1906, cit. p. 12-13. 
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"A linha telegráfica partirá da margem esquerda do 
rio Sao Lourenco, junto A estacao deste nome, e irá 
em demanda da Vila de Miranda, ou até A margem 
direita dorio Apa, se assim resolver o govemo, pas
sando por Santo Antonio do Itiquira, Coxim, Corumbá 
e Coimbra. Será escolhido entre Coxim e Corumbá 
um ponto que melhor convier, podendo mesmo ser 
aquele, para dele tirar um ramal que vá ter direta
mente ao local que for escolhido para a concentracao 
das forcas do 7fl Distrito Militar no vale do Aqui
dauana" .11 

No dia 21 de julho de 1900, Rondon partiu para Mato 
Grosso, a fim de organizar os preparativos da operacao. 
Entre as muitas pessoas que dele foram despedir-se, esta
vam Miguel Lemos, diretor do Apostolado Positivista do 
Brasil, e Teixeira Mendes, também líder do positivismo 
ortodoxo no Brasil. 12 Em novembro, ele deu início aos tra
balhos justamente onde a comissao do Major Bento Ribei
ro Carneiro havia parado, pouco adiante de Sao Lourenco. 

A comissao iniciou as suas atividades enfrentando gran
des dificuldades. O terreno era dominado por áreas ala
gadas e, além disso, eram precárias as condicoes do pes
soal que trabalhava na abertura de picadas, na extracao, 
transporte e levantamento dos postes e no esticamento do 
fio. A situacao agravou-se ainda mais em conseqüencia de 
um ataque de impaludismo que causou diversas vítimas 
fatais. Havia também dezesseis casos de desercoes. Dos 81 
soldados que haviam iniciado os trabalhos de construcao 

11 Apud Relatório dos trabalhos realizados de 1900-1906, cit. p. 15. 
12 Nessa época, Rondon já havia adotado urna posi~ao bcm definida a 

respeito da dramática condi~ao dos povos indígenas. Em carta enviada a 
Lcolinda DaJtro, em 16/8/1900, quando passava por Goiás, assim se 
exprcssou sobre o assunto: " ... a missao especial do govcmo brasileiro deve 
residir na incorpora~ao do selvagem a nossa sociedade. O Brasil nao terá 
satisfeilo a sua missao política, enquanlo nao realizar essa incorpora~ao" . 
Apud Lcolinda Dallro. Da catequese dos (ndios do Brasil. Typ. da Escota 
Orsina da Fonseca, Río de Janeiro 1920, p . 322. 
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da linha telegráfica, apenas trinta ainda podiam traba
lhar. Foi nessas circunstancias que Rondon se lembrou de 
que seus amigos Bororo, das aldeias Kejáre e Cogueau, si
tuadas no alto Sao Lourenco, haviam prometido visitá-lo 
na inauguracao de Itiquira.13 

No final de marco de 1901, tal como havia prometido, 
chegava ao acampamento o Pagé Báru - Céu -, acompa
nhado por uns 120 índios, entre homens, mulheres e cri
ancas. Alguns dias depois chegava o Chefe Oarine Ecureu 
- Andorinha Amarela -, seguido por mais 150 indios. 
Com eles vinham todos os objetos pessoais, incluindo ara
ras e papagaios. Rondon os recebeu com toda cordialida
de. Houve discursos, longos e cheios de palavras amáveis. 
Após a confratemizacao, Rondon combinou comos dois 
chefes que seus companheiros ajudariam na derrubada da 
mata e limpeza da picada e, com isso, os trabalhos pros
seguiram. 

Os índios estiveram incorporados ~ comissao, substi
tuindo os soldados mortos, doentes e desertores, de marco 
de 1901 a junho de 1902, colaborando ingenuamente com 
un1a sociedade que em breve iria tirar-lhes impiedosamen
te a terra em que viviam. Quando a comissao se aproxi
mou da regiao de Coxim, o Chefe Oarine Ecureu disse in
flexfvel: 

"Aqui fico, Bororo nao entra em terra de Caiano, terra 
de Terena, Guaicuru, Uachiri ... "14 

Na margem do rio Tauaari, eles se despediram da Co
missao, dizendo: "Quiaregodo-Augai! Quiaregodo-Augai! 
Hu~ Aregodugue ... que saudades~ que saudades de voces~ 

13 Rondon conlalou os Bororo dorio das Gra~as em 1893. Os quase dez 
anos de trabalho na rcgiao, primciro na constru~ao da linha lclcgráfi~a de 
Cuiabá ao Araguaia, dcpois na conserva~ao e rcconstru~o da hnha, 
pcrmi liram a Ron don que, na con viv~ncia com os índios Bororo, aprcndcsse 
o scu idioma e deles se tornasse grande amigo e defensor. 

14 Esther de Viveiros. Op. cit. p . 131. 
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Sim! Nao mais voltarei."15 E partiram levando os presen
tes que Rondon lhes havia oferecido. 

A comis~o seguiu seu destino, transpondo rios, lagoas e 
corixas, cortando campos cerrados. No final de 1903 Ron-. ' don fo1 surpreendido pela morte inexplicável do Alferes-
aluno Francisco Bueno Horta Barbosa. O rapaz estava com
pletando a distribuicao de postes entre as corixas do Sara 
e Areao, próximas ao rio Paraguai, quando desapareceu. 
Depois de di versas buscas, foram encontrados, no fundo 
do passo da corixa Sara, os restos do corpo do jovem ofi
cial que as pira,_nhas;nao tinham conseguido devorar.1s 

No dia P~ de janeiro de 1904, a linha telegráfica chegava 
a Corumbá, seguindo, desse local, em direcao a Coimbra. 
Urna grande rede de comunicacao se estendia pelo sul de 
Mato Grosso, envolvendo nas suas malhas os pontos estra
tégicos dessa regiao: Corumbá, Cáceres, Coimbra, Porto 
Murtinho, Aquidauana, Campo Grande, Miranda, Nioa
que, Bela Vista etc ... Sob tempestades, a pé ou a cavalo, 
mal alimentados, tremendo de febre ou de frio, seguiam 
tropegos os componentes da comissao, levando adiante a 
linha telegráfica, dilatando as fronteiras da civilizacao. 

Em meados de 1905, próximo de Campo Grande, Ron
don se encontrou comos indios Terena, na aldeia de !pe
gue. Auxiliado pelo Tenente Nicolau Bueno Horta Bar
bosa, resolveu demarcar as terras dessa aldeia para pro
teg~-la do esbulho. Durante a medicao das terras consta
taram que havia irregularidades. Um fazendeiro, mudando 
a posicao dos marcos, ha via avancado para dentro da re-

. serva. Rondon intimou o proprietário das terras limítrofes 
e as irregularidades foram corrigidas. Assim, o projeto das 
linhas divisórias foi elaborado seguindo o título de posse. 
Urna picada larga foi aberta sobre a linha definitiva e 
foram colocados marcos de peclra e madeira para indicar 
as fronteiras do território indígena. O projeto foi submeti-

u Idem. Ibidem. p. 131. 
18 Candi do Ron don. Relatório dos trabalhos realizados de 1900-1906, cit. 

p. 76-77; Esther de Viveiros. Op. cit. p. 166-167. 
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do ao governo do estado, que expediu um ato, no qual re
conhecia, com todas as formalidades legais, o direito de 
propriedade dos indios sobre aquelas terras.17 

Durante esses longos anos de permanencia no sertao, 
Rondon teve oportunidade de encontrar-se com diversos 
grupos indígenas. Com carinho, dava-lhes facas, macha
dos, facoes, cobertores, roupas e, pacientemente, ouvia deles 
as histórias que contavam sobre perseguicoes e chacinas 
praticadas pelos fazendeiros. Comovido como drama des
ses povos e imbuído de um profundo sentimento humanis
ta, filtrado das leituras dominicais que fazia do Catecismo 
positivista, Rondan, gradativamente, ia se tornando um 
grande defensor do índio e da sua terra. A fama de seu 
humanismo penetrava o sertao e urna imagem de justica se 
formava em torno da expedicao que comandava. 

Por ocasiao da construcao do ramal de Bela Vista -
maio de 1905 -, próximo do povoado Nunca-Te-Vi, Ron
don foi procurado por um grupo de indios Guarani, que 
lhe pediu ajuda, pois haviam sido expulsos de suas terras. 
Providenciou para que o governo do estado reconhecesse o 
direito de posse das terras em que os indios viviam, e com 
esse documento fez com que os invasores se retirassem, 
pacificamente: 

"Sentiram-se os Guarani, entao, no dever de me dar 
urna prova concreta de quanto me eram agradecidos 
e, em solene reuniao, vieram me oferecer, de um em 
um, o que tinham de mais precioso. Agradeci-lhes, 
comovidíssimo e, com palavras vindas do fundo do 
coracao, fiz-lhes sentir que nao poderia aceitar aqueles 
presentes, objetos de família que deveriam ser trans-
mitidos aos descendentes ... e separamo-nos os me-
lhores amigos do mundo ... "18 

17 Missdo Rondon. Río de Janeiro, Typ. Jornal do Comércio, 1916, p. 57-
58; Esther de Viveiros. Op. cit. p. 196-197. 

11 Esther de Viveiros. Op. cit. p . 176-177. 

147 



1• 

Com acoes dessa natureza, uma expedicao com fins pu
ramente técnicos e estratégicos foi adquirindo a fisiono
mia de uma grande "missao civilizadora", que levava as 
populacoes indígenas do sertao brasileiro urna mensagem 
de justica e fraternidade, orientada pelo lema "Morrer, se 
necessário for, matar, nunca!" 

Em agosto de 1906, a comissao terminou suas ativida
des. Ao longo de seis anos de trabalho, construiu 1.667 
quilómetros de linha telegráfica que iria atender a dezes
seis estacoes. A fronteira do Paraguai estava definitivamen
te ligada a Capital Federal, através de Porto Murtinho e 
Bela Vista, e a fronteira da Bolivia, através de Corumbá e 
Coimbra, pontos estratégicos na fronteira nacional. Além 
disso, a comissao desenvolveu estudos de Geogra.fia, Bota
nica e Zoologia; reconheceu 4.100 quilómetros de territó
rio; e explorou os rios Guaporé, Jauru, Sepotuba e Para
guai, entre outros.19 

4. A LINHA TELEGRÁFICA DE MATO GROSSO AO AMAZONAS: 1907-
1915 

Ao terminar a construcao da rede telegráfica nas frontei
ras paraguaia e boliviana, Candido Rondon retornou ao 
Rio de Janeiro. Na Capital Federal, foi informado da exis
tencia de outro projeto de implantacao de rede telegráfica 
em regiao de difícil acesso. O próprio Presidente Afonso 
Pena se incumbiu de colocá-lo a par do plano e ouvir sua 
opiniao. Trata va-se de ligar pelo telégrafo os territórios do 
~azonas, do Acre, do Alto Purus e do Juruá, a Cuiabá, a 
f1m de mantera área sob constante vigilancia.20 Do presi
dente da República também recebeu o convite para chefiar 
a nova expedicao, o que aceitou sem relutancia. 

19 Cfindido Rondon. Relatório dos trabalhos realizados de 1900-1906, cit. 
p. 165. -

2º Nao é demais lembrar que a importancia da borracha no mercado 
externo lransfonnou o Acre numa regiao disputada por Brasil e Bolívia. 
Em meados de 1902, chcgou a haver combate entre as tropas bolivianas e 
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Em 4 de marco de 1907, o Major Candido Rondon era 
nomeado para o cargo de chefe da Comissao das Linhas 
Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas. Na sua equipe 
estavam alguns dos seus companheiros que no sertao havi
am passado pelas mais difíceis provacoes: Tenente Nicolau 
Bueno Horta Barbosa, Renato Barbosa Rodrigues Pereira, 
Joao Salustiano Lira, Antonio Pireneus de Sousa, Alen
carliense Fernandes da Costa, Alferes-aluno Manuel Ra
belo, entre outros. A comissao deveria orientar-se pelo 
plano de trabalho estabelecido na seguinte instrucao: 

"A linha telegráfica partirá da estacao de Cuiabá e 
irá em demanda da cachoeira de Santo Antonio do 
Madeira, Estado do Mato Grosso, passando pelas 
povoacoes de Guia e Brotas e pelas vilas de Rosário e 
Diamantino; e além deste, pelo divisor de águas do 
Paraguai e Guaporé com as do Tapajós e Ji-Paraná 
para penetrar pelo divisor secundário do Jamari com 
o Jaci-Paraná até o porto de Santo Antonio, ponto 
inicial da construcao da estrada de Ferro de Madeira 
ao Mamoré. Haverá nesse trecho os ramais seguintes: 
um para a cidade de Mato Grosso, que será o prolon
gamento da linha de Cáceres; outro para a forte' do 
Príncipe da Beira, partindo de urna das cabeceiras do 
J amari. ( ... ) De Santo Antonio do Madeira a linha 
procurará as sedes das prefeituras do Alto Acre, Alto 
Purus e Alto Juruá, podendo chegar a Tabatinga, se 
isso for conveniente, e ao critério do Ministério da 
Guerra. Um último grande ramal procurará Manaus, 
partindo de Santo Antonio, pelo divisor de águas do 
Madeira com o Purus ( ... )" .21 

os brasilciros acrianos liderados por Plácido de Castro. O Tratado de 
Petrópolis, assinado cm novembro de 1903, p6s !im a situa~Ao beligerante: 
o Brasil anexou o Acre em troca de dois milhües de libras esterlinas e do 
compromisso de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Entretan
to, a regiao pcnnaneceu vulnerável as incursocs de tropas estrangeiras, 
sendo, por isso, necessário guarnece-la militarmente. 

21 Relat6rio - Comissao das Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato 
Grosso ao Amazonas, volume 19 , CNPI, Publica~ao nº 1, p. 11-12. 
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Rcprodu~Ao do esquema projctado durante as conferencias do Coronel 
Rondon e onde se ve o tra~ado da linha telegráfica, a estrada de automó
veis e os principais ríos dcscobertos ou explorados. 
Fonte: CAndido Rondon. Conferéncias (1915). CNPI, Publica~ao nº 42. 
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Em vista da complexidade do projeto, Rondon resolveu 
dividir a comissao em tres secoes: a primeira ficou encar
regada da construcao do ramal que deveria ligar Cáceres a 
cidade de Mato Grosso, na fronteira boliviana; a segunda, 
iria construir a linha tronco, de Cuiabá a Santo Antonio 
do Madeira; e a terceira ficaria encarregada de proceder 
aos grandes reconhecimentos do sertao e aos estudos pre
paratórios para fixar o tra~ado da linha-tronco.22 A tarefa 
mais árdua ficaria com a terceira secao. A esta caberia 
vencer as centenas de quilómetros de floresta quase inex
pugnável, habitada por grupos indígenas que havia mile
nios viviam em perfeito equilibrio com a natureza e, por 
isso, tudo fariam para impedir que seu habitat fosse in
vadido. Consciente dessas dificuldades, Rondon assumiu 
pessoalmente os trabalhos dessa secao, pois imaginava que 
o exito da expedicao dependeria do tipo de relacionamen
to que fosse estabelecido comos índios. 

5. PRIMEIRA ExPEDI<;.Ao: EM BuscA no JuRUENA 

No dia 2 de setembro de 1907, a terceira secao, comandada 
por Rondon, partiu da Vila de Diamantino em direcao ao 
misterioso rio Juruena. As informacoes a respeito desse 
rio eram vagas e ninguém se aventurava a explorá-lo, 
imaginando que fosse habita do por indios antropófagos. 
Alguns días depois, a expedicao atingiu a serrados Pare
cis. Nessa regiao foram visitadas diversas aldeias de indios 
Pareci. No final de setembro, Rondon chegou a Aldeia 
Queimada, onde era esperado por um grupo de indios 
Pareci, chefiado por Toloiri, que viera especialmente para 
conhece-lo, atraído pela notfcia de que Rondon era amigo 
e protetor dos índios. No início de outubro, Rondon fez o 
levantamento de um salto existente no rio Saueru-Iná -
Papagaio -, o qual denominou Utiariti, nome de um 

22 Ordcm do Día nº l, 7/6/1907. Apud Relat6rio -Comissao das Linhas 
Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, cit. p. 20. 
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gaviao importante na cultura Pareci.23 A expedicao seguia 
seu destino com certa facilidade, aproveitando a trilha dos 
índios, até que, no dia 10 de outubro, atingiu a fronteira 
do território Pareci. Do outro lado estava o dominio dos 
índios Nhambiquara. A área era totalmente desconhecida, 
tornando-se necessário o uso do machado e foice para abrir 
a picada que deveria levar ao Juruena. 

A presenca dos índios era perceptível. A expedicao es
barrava com caminhos batidos, pinguelas e ranchos de caca; 
caes desapareciam misteriosamente. No dia 20 de outubro, 
Rondon, o fotógrafo Luís Leduc, o Tenente Joao Salustia
no Lira e cinco trabalhadores celebraram com salvas de 
tiros a descoberta do rio Juruena. Entretanto, dos dezes
seis homens que saíram de Diamantino apenas sete tinham 
condicoes físicas de continuar a marcha. Os animais que 
restavam - dos 34 muares e quatro bois cargueiros que 
iniciaram a aventura - estavam estropiados. A alimenta
cao havia se esgotado. Do palmito e do .mel extraído da 
na tureza, da caca e da pesca iría depender a alimenta ca o 
dos expedicionários. 24 

5.1. O ataque. Mesmo nessas circunstancias, a coluna 
seguía em frente, rasgando a mata. Rondon pretendia visi
tar a aldeia dos índios, levar-lhes alguns presentes. A colu
na nao havia percorrido um quilómetro do acan1pamento 
que deixara para trás, quando, inesperadamente, Rondon 
sentiu no rosto um sopro rápido e fugaz, como se fosse um 
pássaro que cruzara o seu caminho. De relance procurou 
comos olhos aquilo que passara rente ao seu corpo e o que 
encontrou, ainda vibrando, foi urna flecha cravada no solo. 
Percebeu do que se tratava. !mediatamente empunhou a 
espingarda que trazia a tiracolo e, puxando as rédeas, 
obrigou o animal que montava a ficar atravessado no 
caminho, de frente para quem tentara alvejá-lo: 

u Missao Rondon. Typ. Jornal do Comércio, 1916, p. 78-79. 
2 ~ Ibídem. p . 87-90. 
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"E vi, bem próximo, a doze passos, dois Nhambiquara 
possantes, peito largo, cabeca grande, rosto e macas 
salientes. Firmes nas pernas, bustos inclinados quase 
horizontalmente, arcos retesados, estavam prestes a 
desferir novas flechadas. Os olhos de ambos fitavam 
os meus, duros, penetrantes, implacáveis como as 
pon tas de suas flechas silenciosas". 25 

Mais duas flechas foram disparadas. A segunda passou 
rente a nuca e a terceira que ia em direcao ao peito do 
chefe da comissao, por casualidade, acertou na bandoleira 
de couro da espingarda. Enquanto esses fatos se sucediam, 
Rondon disparou a esmo a arma. O acontecimento fora tao 
rápido, que os outros componentes da expedicao - a ex
cecao de Domingos, que também serviu de alvo - só se 
deram contado que ocorria, quando ouviram os disparos. 

Os animos se exaltaram. Os componentes da expedicao 
já se preparavam para sair ao encalco dos atacantes, quan
do Rondon intercedeu, argumentando que isso levaria a 
un1 confronto comos Nhambiquara. Ele deduziu, pelo uivo 
de dor de um cao que saíra em perseguicao aos índios, que 
havia outra linha na retaguarda, mais reforcada, pronta 
para entrar em acao. De fato, o levantamento posterior
mente realizado pelo batedor constatou a existencia de 
tres linhas de ataque. Seguindo o seu programa de levar 
ao sertao a paz e jamais a guerra, Rondon bateu em reti
rada, pondo de lado o orgulho militar, que seus compa
nheiros insistiam em defender. A missao de descoberta do 
rio Juruena estava terminada. 

6. SEGUNDA EXPEDI<;AO: EM DIRE<;AO AO R10 MADEIRA 

Em de~embro, a secao comandada por Rondon já havia 
retornado a Diamantino. Ele inspecionou os trabalhos 
da primeira e da segunda secao, que já estavam bastante 

25 Esther de Viveiros. Op. cit. p. 234. 
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" lentamente a sua marcha, deixando para trás os animais 
que caíam exaustos. Em meados de agosto, a espedicao 
atingiu o território dos Nhambiquara. Seus movimentos 
eram observados por olhos perspicazes. Rondan alertava 
os expedicionários para redobrar a vigilancia, único re
curso para impedir o ataque de surpresa. 

No dia 26 de agosto, os Nhambiquara atacaram a reta
guarda do contingente de sapadores que abria a picada. 
Embora sem nenhuma vítima, o ataque provocou grande 
alvoroco no pessoal. Rondon estava convencido de que a 
incorporacao do índio deveria ser espontanea, e achava 
que qualquer reacao as emboscadas tornarla ainda mais 
tensas as relacoes, o que dificultaria o transito deles a vida 
civilizada. Argumentava com seus companheiros que a 
coluna estava invadindo o território dos índios, por essa 
razao era atacada, e que o plano de construcao da linha 
telegráfica só seria possível como consentimento deles.27 

6.1. O Núcleo do Juruena. O gramofone repetiu o Hino 
Nacional. O som da flauta de Patápio Silva e da voz de 
Enrico Caruso pela primeira vez eram ouvidos no sertao. 
Fogos de artifício explodiam no ar, ecoando pelos vales. 
Os expedicionários comemoravam a inauguracao do Des
tacamento Central do Juruena, constituido por um contin
gente de soldados e um comandante. A ordem do dia, lida 
por Rondon, estabeleceu as normas de conduta que o des
tacamento devia seguir no relacionamento comos índios: 

" ... recomendo respeito absoluto as suas vidas e as 
suas propriedades, garantidas pela lei fundamental 
da República, sem violacao aos seus hábitos, nem 
desacato as suas fanu1ias. Nenhuma perseguicao lhes 
é permitida após qualquer investida que venham a 
dirigir contra os ocupantes das suas terras; cabendo 
ao comando do destacamento o dever de se esforcar 
por chamá-los ao nosso convívio" .28 

27 Esther de Viveiros. Op. cit. p. 253-254. 
28 Candi do Rondon. Ordcm do Dia n9 2, 7 /9/1908. Apud Relatório -
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Alguns días após a fundacao do destacamento do Juru
ena, a expedicao seguiu seu destino, deixando para trás o 
primeiro núcleo de protecao indígena da regiao. No cami
nho, foram encontradas algumas aldeias abandonadas pelos 
indios. A orientacao de Rondon era para nao tocar nos 
objetos que eles haviam deixado, por maior valor etnográ
fico que tivessem. Em urna das aldeias, Rondon enfeitou o 
interior de urna maloca com lencos, machado, foices, en
xadas e meadas de linha, a fim de demonstrar-lhes a sua 
amizade. Desde os tempos em que trabalhara ao lado de 
Gomes Carneiro, ele vinha desenvolvendo essa técnica de 
contato. No local onde ocorria urna emboscada, ou onde 
havia vestigios indígenas, Rondon pendurava um machado, 
micangas e facoes. Esse era o recurso simbólico que utili
zava para transmitir a sua mensagem de paz a um povo 
habituado a ver o civilizado como aquele que vem para 
roubar, saquear, matar. 

Em meados de outubro, Rondon foi informado de que as 
obras de instalacao da linha telegráfica estavam parali
sadas por falta de crédito, de víveres e por desercoes. A 
col una já havia percorrido 401 quilómetros, desde que saíra 
de Aldeia Queimada, quando Rondon resolveu dar por 
encerrada a segunda expedicao e retornar a base, onde 
operava o grosso da comissao. Em novembro, ele já se 
· encontrava em Cáceres, reorganizando os trabalhos da linha 
telegráfica. No dia 12 de janeiro de 1909, inaugurou a esta
cao de Barao de Capanema. 

No início de fevereiro, Rondan enviou um telegrama a 
Joao Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional, apoi
ando os protestos da corporacao do museu, de Sílvio de 
Almeida e Luís Bueno Horta Barbosa, contra a teoria de 
H. von Ihering, diretor do Museu Paulista, que propunha o 
extermínio dos índios Kaingang por nao considerá-los ele
mento de progresso na colonizacao do país. No telegrama, 

Comissdo das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao 
Amazonas, cit. p . 136-137. 
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Rondon lembrava a importante contribuicao dos Bororo 
de Sao Lourenco na construcao da linha telegráfica Cuia
bá-Corumbá, como também os relevantes servicos pres
tados pelos índios Pareci e Cabixi na construcao da nova 
linha telegráfica. Os anos de convivencia comos índios e a 
filosofia que seguia fizeram de Rondon o mais importante 
defensor da causa indígena. O seu telegrama, além de 
repudiar as idéias de von Ihering, expressava a ternura 
que sentia pelos povos indígenas: 

"... Do meio deste serta o imenso, só povoado por 
Pareci, Cabixi, Tapanhuna, Bakairi, Cajabi e Nham
biquara; do centro do noroeste brasileiro, onde se refu
giaram os legítimos filhos da pátria de José Bonifácio, 
de Tiradentes e de Benjamín Constant a fim de se 
furtarem ao cativeiro e ao extermfnio dos Ihering de 
todos os tempos, eu venho, Sr. Diretor, demonstrar 
que os índios, quaisquer que eles sejam, sao suscetíveis, 
como o mais delicado ocidental, do amor e de bon
dade, para nao falar da sua inteligencia ... ".29 

7. TERCEIRA ExPEDI<;Ao: A CHEGADA AO R10 MADEIRA 

Nos primeiros meses de 1909, Rondon se ocupou coma re
organizacao da comissao, bem como com os preparativos 
da terceira expedicao, que deveria, por fim, varar o sertao 
e chegar ao rio Madeira. O seu plano era cortar a floresta 
com uma coluna de 42 homens, em direcao A cabeceira do 
rio Jaci-Paraná. Enquanto isso, urna coluna de apoio iría, 
através do rio Madeira, explorar o Jaci-Paraná, desde a 
sua foz até a sua cabeceira. Aí aguardaría, comos provi
mentos necessários, a chegada da coluna que vinha do sul 
e, entao, desceriam juntas até Santo Antonio do Madeira . 

A coluna do sul era composta, além de dezoito trabalha
dores e cartoze pracas, por Candido Rondon, chefe geral 

29 Cfuldido Rondon. "Telegrama", Jornal do Comércio, 11/ 2/ 1909, p. 2, 
col. 4. 
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da expedicao, Joaquim Augusto Tanajura, médico, Alípio 
de Miranda Ribeiro, zoólogo, tenentes Joao Salustiano Lira, 
Alencarliense Fernandes da Costa, Emanuel Silvestre do 
Amarante e Antonio Pireneus de Sousa. A coluna do norte 
era composta pelo Capitao T. da Costa Pinheiro, chefe da 
expedicao, Tenente Amflcar Botelho de Magalhaes, Paulo 
Fernandes dos Santos, médico, Francisco Xavier Júnior, 
agrimensor, e por diversos trabalhadores.30 

No início de maio, a coluna do sul partiu de Tapirapoa 
em direcao ao posto avancado do Juruena. Era a última 
fase da exploracao do noroeste mato-grossense. Do acam
pamento do Juruena, a coluna partiu com destino A cabe
ceira dorio Jaci-Paraná. Na ordem do dia, lida no acam
pamento antes da partida, Rondon expos os detalhes da 
exploracao, a qual deveria escolher o melhor tracado para 
a instalacao da linha telegráfica.31 

A medida que a coluna se internava no sertao, os sinais 
de índios tornavam-se mais evidentes. Os ranchos cons
truidos na expedicao do ano anterior haviam sido incendi
ados, porém os bois soltos naquela ocasiao foram encon
trados bem nutridos, o que era urna novidade, pois os fndios, 
sempre que podiam, flechavam os animais. Rondon inter
pretou esse acontecimento como sendo o resultado da ati
tude amistosa que orientava cada componente da comis
sao e, possivelmente, o primeiro passo para a paz. 

No final de junho, Rondon soube que o ministro da 
Viacao, J. J. Seabra, estava pressionando o Presidente 
Hermes da Fonseca para dissolver a "Comissao Rondon", 
a fim de evitar os gastos com urna obra que nao conside
rava prioritária naquele momento. Com receio das inten
coes do ministro, Rondon propos que as gratificacOes dis
tribuidas aos membros da comissao fossem reduzidas em 

3° Candido Rondon. Relatório - Comissao das Linhas Telegráficas 
Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, cit. p . 176-177. 

31 Candido Rondon. Ordem do Dia nº 1, 1/ 6/ 1909. Apud Relatório -
Comisséfo das Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas, cit. p. 
188-189. 
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100% para o chefe da comissao, 50% para os oficiais e 
25% para os soldados. Anos mais tarde, depois de finaliza
das as atividades da comissao, alguns deputados apresen
taram ao Congresso brasileiro um projeto que concedia 
um premio de 100 contos a Rondon e de 50 a Nicolau 
Bueno Horta Barbosa, que o acompanhara na renúncia 
total a gratificacao, durante os anos que durara a comis
sao. Profundamente sensibilizados, agradeceram o ato de 
reconhecimento, mas recusaram o dinheiro.32 

As notícias que chegavam do Juruena informavam que 
um soldado havia sido flechado pelos Nhambiquara, mas 
que o ferimento nao fora fatal. Durante o mes de julho, a 
expedicao seguiu lentamente a sua marcha na direcao 
noroeste. A presenca indígena tornava-se cada vez mais 
evidente. Os caminhos estavam muito batidos, freqüente
mente eram encontrados abrigos artificiais que os índios 
usavam para espetar a caca. A fumaca observada ao longo 
indicava a presenca de alguma aldeia. 

Nos meses seguintes, os ex:pedicionários encontraram 
duas aldeias. recentemente abandonadas pelos índios, que 
possivelmente haviam notado a proximidade dos invaso
res. Uma das aldeias era constituída por diversos ranchos 
que haviam sido construí dos em torno de um rancho maior. 
Em volta dela foram contadas catorze rocas com plan
tacoes de mandioca, feijao, milho, cará, batata, aniendoim, 
araruta e algodao.33 · 

No início de setembro, a expedi~ao fez o primeiro con
tato com os habitantes do vale do Ji-Paraná. Aconteceu 
quando o Tenente Lira, que ia na vanguarda da coluna 
viu alguns índios abandonando rapidamente os ranchinho~ 
que habitavam. Com a ajuda do intérprete, tentou comu
nicar-se com eles, mas os índios se refugiaram na mata. 

, ~2 Esther de Viveiros. Op. cit. p. 278-279; R. Teixeira Mendes. A gratidiio 
civica e as remunera~oes pecuniárias. Apostolado Positivista do Brasil 
Publica~ao n9 399, 1916. ' 

33 c,a~dido Rondon, Relatório - Comisséío das Linhas Telegráficas 
Estrategicas do JI.fato Grosso ao Amazonas, cit. p. 230-231. 
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Depois de ~er visitado.º local e deixado alguns presentes, o 
Tenente Lira~ no catnl~o de regresso ao bivaque, encon
trou urna fndia e uma enanca. O intérprete lhe fez algumas 
perguntas em Pareci, mas nada entendeu do que ela lhe 
dizia. O Tenente Lira falou coma crianca e acariciou-lhe 
as mAos. Esses fndios, de acordo com as observacoes de 
Rondon, eram mais tolerantes e menos guerreiros do que 
os do Juruena.34 

7.1. José Bonifácio. A 241 quilometros do posto do Juru
ena, a coluna estacionou para comemorar a Independencia 
do Brasil. Em memória do Patriarca da Independencia, o 
acampamento passou a chamar-se José Bonifácio. Na al
vorada do dia 7 de setembro, o gramofone tocou o Hino 
Nacional e O Guarani, de Carlos Gomes, dando infcio as 
festividades cívicas. Na ordem do dia, Rondon prestou 
homenagem a José Bonifácio, lembrando a influencia libe
ral que exercera sobre a organizaca.o política da naca.o e 
sua luta para solucionar o problema da integracao social 
dos indígenas brasileiros. 35 

7.2. Barao de Melga~o. De José Bonifácio, a coluna se
guiu em direcao a cabeceira do Jaci ... Paraná. Comos víve
res esgotados, os expedicionários passaram a depender -
como em muitas outras ocasioes - dos recursos que a 
natureza lhes oferecia: a caca, a pesca, o mel, as frutas. No 
final de setembro, a coluna encontrou um rio que Rondon 
ehamou de Barao de Melgaco, em homenagem a Augusto 
Leverger, pelas suas contribuicoes a geografia brasileira. 

7.3. Pimenta Bueno. No início de outubro, a 354 quilo
metros do Juruena, outro rio foi descoberto. Rondon o 
denominou Pimenta Bueno, em homenagem aos servicos 

34 Esther de Viveiros. Op. cit. p. 288-289. 
u Candido Rondon. Ordem do Dia nv 3, 7/9/1909. Apud Relat6rio -

Comisséio das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao 
Amazonas, cit. p. 252-253. Rondon nao poderla imaginar que no ano 
seguinte iria comemorar essa data cívica no edifício do Ministério da 
Agricultura, como di retor do Servi~o de Prot~ao aos Índios e Trabalhado
res Nacionais, que solencmente seria instalado pelo Ministro Rodolf o 
Miranda. 
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que esse geógrafo prestara ao país. No local foi organizado 
um acarnpamento, de onde deveriam sair duas subcolunas.36 

A primeira, sobo comando do Tenente Alencarliense, des
ceria o rio Pimenta Bueno, que Rondan imaginava equi
vocadamente ser afluente do rio Jamari. A segunda re
gressaria ao posto do Juruena, enquanto Rondan conti
nuaría a marcha de reconhecimento na dir~a.o noroeste.37 

Rondan ansiava por chegar ao rio Jaci-Paraná, para en
contrar-se com a coluna do norte que lá o aguardava. 
Mas somente mais tarde descobriria, decepcionado, que isso 
nao seria possível, pois as cartas geográficas que o orien
tavam estavam totalmente erradas a respeito dos cursos 
dos rios Ji-Paraná, Jamari e Jaci-Paraná. Para chegar ao 
Jaci-Paraná, a coluna teria que ultrapassar outro ramo da 
serra dos Parecis, o que era totalmente impossível para um 
grupo de homens esfarrapados e impaludados, que só con
seguia manter-se em pé as custas de um forte sentimento 
patriótico. 

Os trabalhos de reconhecimento continuaram. No final 
de outubro, Rondan atingiu o rio Jaru. As cartas geográfi
cas apontavam esse rio como um afluente do Jaci-Paraná, 
quando, na verdade, era um tributário da margem esquer
da do Ji-Paraná. Rondon resolveu desmembrar novamente 
a coluna do sul, a fim de executar o levantamento desse 
rio. No inicfo de dezembro, sobo comando do Tenente Pi
reneus de Sousa, alguns homens cansados e doentes ocu
param os seus lugares na canoa que construfram e parti
ram. Esta subcoluna deveria navegar pelas águas do Jaru, 
seguindo depois pelo Ji-Paraná até a confluencia com o 
Madeira. Com Rondon, seguiram os tenentes Lira e Ama
rante, e mais alguns homens. 38 Alguns dias de marcha e 

38 Candido Rondon. Relatório - Comissao das Linhas Telegráficas 
Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, cit. p. 282. 

37 Esther de Vivc iros. Op. cit. p. 295. 
38 Candido Rondon . Ordem do Dia nº 4, 8/12/1909. Apud Relat6rio -

Comissao dos Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao 
Amazonas, cit. p . 319. 
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Rondon encontrou um rio que supos ser tributário do Jaci
Paraná. Alegre com a nova descoberta e imaginando que 
finalmente iria encontrar a turma do norte, o pequeno 
grupo de homens tropegos s~guiu o curso dorio. Margean
do o rio, eles encontraram alguns seringueiros, que infor
maram nao ser aquela a hacia do Jaci-Paraná, mas sim do 
Jamari. Desiludido coma informacao, Rondon abandonou 
o plano de chegar ao Jaci-Paraná e navegou pelo Jamari 
até o rio Madeira. Em fins de dezembro de 1909, chegaram 
ao povoado de Santo Antonio, margem direita do Madeira. 
Estava terminada a grande expedicao de reconhecimento 
do tracado da linha telegráfica Cuiabá-Santo Antonio do 
Madeira. 

A experiencia demonstrara que a convivencia pacífica 
comos indios dependia apenas do procedimento do civili
zado. A Missao Rondon, escola dos primeiros indigenistas, 
ha via criado um estilo próprio de relacionamento com os 
povos indígenas. Mas faltava urna instituicao, cujas ativi
dades estivessem voltadas especificamente para o atendi
mento des.ses povos. 

Em Santo Antonio, Rondon foi informado de que a tur
ma do norte sofrera um ataque de fndios Karitiana, quan
do subia o Jaci-Paraná. O ataque fora desfechado porque 
um membro da expedicao era extremamente parecido com 
um seringueiro que vinha movendo implacável persegui
cao a esses indios. Durante o ataque, um remador, atingi
do pelas flechas, saltou da canoa e desapareceu nas águas 
do Jaci. O Tenente Amflcar Botelho, seguindo as normas 
prescritas por Rondon de nunca atirar contra os indios, 
disparou alguns tiros para o ar, apenas para afugentá-los 
e acabar com o ataque. Saíram feridos ainda o médico 
Paulo Santos e outro remador.39 

38 Os detalhes do ataque dos índios Caritiana. bem como a explora~ao do 
rio Jaci-Paraná. encontram-se em Amílcar A. Botelho de Magalhaes. 
Impressóes da Comissélo Rondon. Sao Paulo, Ed. Nacional, Col. Brasiliana, 
vol. 211, 1942, p. 205-246. 
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Rondon imediatamente providenciou que um mensagei
ro fosse ao acampamento do Capi~o Pinheiro, que o aguar
da va no alto do Jaci-Paraná, pedir-lhe para que retor
nasse com seus homens. Mas ele nao pode esperar por eles, 
em conseqüencia de um forte acesso de febre que o obrigou 
a partir. Ao passar pela barra do Ji-Paraná com o Ma
deira, encontrou os tenentes Alencarliense e Pireneus, com 
o pessoal que os acompanhou na exploracao dos rios Pi
menta Bueno, Jaru e Ji-Paraná. Daf, seguiram para Manaus 
e depois para o Rio de Janeiro.40 

Atrás da expedicao de reconhecimento, vinham as ou
tras secoes encarregadas da abertura do picadao de qua
renta metros de largura, em cujo eixo eram plantados os 
postes da linha telegráfica. A Comissao Rondon era a sfn
tese de vinte anos de experiencia acumulada no sertao. 
Rondon comecou a sua vida de indigenista quando foi 
convidado por Gomes Carneiro para integrar a Gomissao 
das Linhas Telegráficas Cuiabá-Araguaia, de 1890 a 1898. 
Ao lado de Gomes Carneiro, compreendeu que a resisten
cia armada dos indios Bororo ao longo da linha em cons
trucao era o único recurso de que dispunham para impedir 
que suas terras fossem invadidas, usurpadas. Por essa razao, 
Gomes Carneiro ordenava que fosse evitado o confronto 
armado, pois somente como consentimento dos indios seria 
possível atravessar o território e estabelecer a paz. Rondon 
nao apenas seguiu, como também aperfeicoou os ensina
mentos do mestre. O resultado da sua postura humanista 
foi a pacificacao dos aguerridos Bororo do rio das Garcas, 
em 1893. 

Os longos anos de convivencia comos Bororo criaram 
em Rondon profundos vínculos sentimentais comos povos 
indígenas. No período em que foi construída a rede tele
gráfi,ca do sul do Mato Grosso - 1900-1906 - procurou 

4° Candido Rondon. Ordem do Dia n9 s. 26/12/1909. Apud Relat6rio -
Comisséio das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazo
nas, cit. p. 339-340. 
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. 
dar alguma assistencia aos grupos indígenas da regiao, de-
marcando reservas, fornecendo ferramentas e roupas, pres
sionando os fazendeiros para que cessassem as chacinas. 
Durante esses anos, Rondon nao esteve só. Ao seu lado 
formou-se um grupo de jovens oficiais dispostos a sacrifi
car a vida por um ideal. Eles seriam os precursores da 
moderna política indigenista. 

A experiencia mais fértil des ses indigenistas foi a cons
truca o da linha telegráfica Mato Grosso-Amazonas -
1907-1915 -, período em que o SPI foi criado. Durante os 
trabalhos, a comissao foi sistematicamente atacada pelos 
índios que hab~tavam a regiao cortada pelo telégrafo, prin
cipalmente pelos Nhambiquara. Entretanto, a maior satis
facao de Rondon foi chegar a Santo Antonio do Madeira, 
em 1909, certo de que nao havia estabelecido guerra com 
nenhum grupo indígena. 

Rondon sabia que as linhas telegráficas estavam escan
carando as portas do sertao e que o povoamento era irre
versível. Pelo picadao de quarenta metros de largura, bre
vemente comecariam a chegar os negociantes, os fazendei.
ros, as indústrias e os bancos. Vilas, que um dia se toma
riam grandes cidades, seriam construídas ao longo do seu 
tracado. Por isso clamava que: 

" ... antes de tudo, e a cima de tudo, cumpre ao Governo 
Federal conjugadamente com o Estado, proteger as 
nacoes indígenas, que aí se refugiaram, a fim de evi
tar o que tem sucedido ~s menos felizes de outros 
Estados, as que vao sendo perseguidas e destruídas, 
nao só por pioneiros das indústrias extrativas, como 
até por exploradores científicos das empresas de Estra
das de Ferro, a pretexto de sua irredutibilidade ~ 
civilizacao ... " .41 

41 Candido Rondon. Relatório - Comissifo das Linhas Telegráficas do 
Mato Grosso ao Amazonas, cit. p. 338. 
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Reprodu~ao do esquema projetado durante as conferencias do Coronel 
Rondon com que se dcmonstra que os trabalhos da Comissao por eie 
dirigida fecharam o circuito telegráfico do Brasil. 

Fonte: Candido Rondon. Conferencias (1915). CNPI, Publica~ao nQ 42. 
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Por confiar ingenuamente nos dogmas de uma filosofia 
que procurava eternizar a sociedade burguesa, Rondon nao 
conseguiu perceber as contradicOes da sociedade em que 
vivía. Nao poderla imaginar que as relacoes economicas 
que estavam penetrando o sertao, em breve transforma
riam o indio num produtor de valores, e os animais, vege
tais, minerais e aterra, em meros vefculos do valor criado. 
N em poderia pensar que essas relacoes economicas eram 
sustentadas juridicamente pelo Estado, e que a funcao do 
Estado é dar protecao ao Capital.• 

• Urna versao resumida das expedi~óes que fizeram o reconhecimento 
do noroeste mato-grossense e estabeleceram a rota para a instala~ao da 
linha telegráfica, ligando Cuiabá a Porto Velho, pode ser encontrada nas 
conferéncias que Rondon fez no Rio de Janeiro e Sao Paulo, em 1910. Ver: 
CAndido Rondon. Conferencias. Conselho Nacional de Prot~ao aos Índios, 
Publica~ao n9 68, Ministério da Agricultura, 1946. 
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CAPÍTULO VI 

A PRESEN~A DO POSITIVISMO 

l. O APOSTOLADO Pos1T1v1sTA no BRASIL 

O positivismo brasileiro, desde a sua origem, se orientou 
no sentido de contribuir com a manutencao da ordem so
cial. Coma fundacao do Apostolado Positivista do Brasil, 
em 1881, os positivistas conseguiram o meio de que neces
sitavam para trabalhar pela construcao da sociedade bur
guesa. Isso, no entanto, nao impediu que seus diretores -
Miguel Lemos e Teixeira Mendes - adotassem urna pos
tura crítica em relacao ao quadro institucional existente. 

A República foi proclamada sem contar com a partici
pacao e o apoio do Apostolado Positivista. Seus líderes 
achavam que a transicao do Império a República deveria 
ocorrer de forma ordeira, sem o recurso da violencia; se 
possível, como consentimento do imperador. Para eles, o 
desenvolvimento da humanidade era determinado por leis 
naturais, invariáveis. Isso tornava desnecessária a acao po
lítica do homem, no sentido de alterar o curso da história, 
uma vez que as sociedades atingiriam o estado científico, 
positivo, naturalmente. Em conseqüencia disso, seguiam 
o dogma comtiano: "nem insurreicao, nem submissao; 
firme resistencia passiva era o quanto bastava". Isso, 
no entanto, nao impediu que um grupo de positivistas lide
rados por Benjamín Constant participasse da conspiracao. 
Dois dias após o golpe, quando já era possível vislumbrar 
o vencedor, o Apostolado aderiu ao movimento. 
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n Com o correr do tempo, a presenca do Apostolado Posi
tivista no debate das questoes nacionais foi gradativamen
te diminuindo, como um raio de luz que se extingue lenta
mente. Mas pode-se dizer que, durante os primeiros anos 
do regime republicano, a sua participacao política foi mar
eante. Com muita vitalidade, moveu campanha, utilizando 
todas as forcas de que dispunha, contra a vacina obriga
tória, contra o alistamento militar e contra a militarizacao 
da sociedade brasileira. Mas a atuacao política do Aposto
lado Positivista e a sua influencia nas decisoes governamen
tais ficaram definitivamente registradas quando da adocao 
da bandeira nacional republicana, idealizada por Teixeira . 
Mendes; da secularizacao dos cemitérios; da obrigatorie
dade do casamento civil e da abolicao da forma de trata
mento "Deus Guarde a V. Excia." e sua substituicao por 
"Vós" nas correspondencias oficiais. Por orientacao de 
Benjamín Constant foi concretizada a reforma do ensino, 
tornando-o independente de qualquer influencia religiosa. 
Os positivistas também tiveram papel relevante no pro
cesso que separou a Igreja do Estado, e na elaboracao da 
primeira Constituicao republicana. 

2. POSITIVISMO E INDIANISMO 

O positivismo brasileiro, embora reproduzindo as ambi
güidades da sociedade burguesa - acreditava na possibi
lidade de fa2er cumprir os direitos que a lei apenas for
malmente assegura aos homens -, prestou inestimável 
ajuda as populacoes indígenas. Numa época em que os 
índios eram exterminados a bala, por serem considerados 
um empecilho ao progresso, o Apostolado Positivista do 
Brasil adotou como U..'lla das suas bandeiras de luta a defe
sa desses povos e dos territórios que habitavam. A sua 
preocupacao como destino das populacoes indígenas tor
nou-se pública no final do século XIX. 

Em 1890, Miguel Lemos e Teixeira Mendes elaboraram 
um projeto de constituicao, no qual consideravam o Bra-
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sil constituido politicamente por dois tipos de Estado: 
a) Ocidental: formado pelos povos europeus, africanos e 

indígenas, que se fundiram durante o período da coloniza
cao; 

b) Americano: constituído pelos grupos indígenas que 
habitavam o território brasileiro.1 

O texto é confuso e oferece margem para muitas inter
pretacoes, porém reconhece explícitamente o direito de au
tonomía política das populacoes indígenas, e atribui ao 
governo federal a funcao de protege-las contra qualquer 
tipo de violencia as suas pessoas ou territórios. 

A fórmula dos positivistas era totalmente contrária aos 
anseios da classe dominante brasileira. Esta desejava para 
o Brasil urna estrutura política liberal, do tipo europeu, 
onde o capitalismo pudesse florescer livre de qualquer 
ameaca ou entrave. A República fora proclamada justa
mente para atender a esses interesses de classe. Por essa 
razao, a Constituicao de 1891 nao fez nenhuma referencia 
as populacoes indígenas, como se elas nao existissem, pois 
era inconcebível, para a classe dominante, admitir um país 
fragmentado em pequenas nacoes soberanas. Para as oli
garquías era incompreensfvel a idéia de respeitar a auto
nomía dos territórios habitados por fndios, urna vez que se 
consideravam os agentes do progresso e da civilizacao. 
Dessa forma, a proposta dos positivistas, por se chocar 
com os interesses da classe dominante, foi refutada e es
quecida. 

Na época em que ocorreu a rebeliao dos índios na Al
deia de ltambacuri, o Apostolado Positivista publicou urna 
carta do engenheiro J. Mariano de Oliveira, positivista 
militante, denunciando o massacre dos índios. J. Mariano, 
além de denunciar as atrocidades praticadas por coloni
zadores que habitavam a regiao compreendida entre os 
ríos Doce e Mucuri, em Minas Gerais, reiterava a posicao 

1 Miguel Lemos e R. Teixeira Mendes. Bases de urna constitui~éio 
política ditatorial federativa para a República Brasileira, cit. 
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do Apostolado quanto a forma de proteger esses povos. 
Aos governos federal e estadual caberia: 

- demarcar as terras indígenas; 
- dar-lhes protecao e garantias de vida; 
- punir os crimes contra eles praticados.2 

3. As CoNDI~óES HlsTÓRICAS 

Mas a forca política e os interesses de classe das oligar
quias estaduais estavam muito acima das denúncias de 
maus-tratos e extincao dos povos autóctones. 

Com a proclamacao da República, toda a estrutura jurí
dico-política do Império desmoronou. Com isso, a relacao 
entre o Estado e as populace>es indígenas passou a ser 
regida por um único parágrafo do Decreto n2 7 do Governo 
Provisório, que fixava as atribuicoes dos govemos esta
duais: 

"§ 12. Promover a organizacao da estatística do Es
tado, a catequese e civilizacao dos índios e o estabe
lecimento de colonos" .3 

Nessa resolucao há, pelo menos, tres aspectos a serem 
destacados. Primeiro, a atencao simplista e genérica que o 
Estado republicano dispensou a questao indígena revela a 
preocupacao em omitir urna legislacao que pudesse difi
cultar a expansao capitalista. Por isso manteve a velha 
orientacao da "catequese e civilizacao", que significava 
preparar o indio para o trabalho. Segundo, no sentido de 
atender aos interesses locais e assegurar a autonomia dos 
estados, o que estava plenamente de acordo como novo 
pacto político, a administracao do indígena e de suas ter-

2 J. Mariano de Olivcira. Pelos indígenas brasileiros. Río de Janeiro, 
Apostolado Positivista do Brasil, Publica~ao n9 138, p. 10. 

3 Decretos do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 
Brasil. Primeiro fascículo. 15/11 a 31/12/1889. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1890, p . 6. 
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ras tornou-se um atributo dos governos estaduais. Ter
ceiro, o sentido genérico da resolucao acobertava também 
urna realidade que brevemente iria revelar-se contraditó
ria. Coma proclamacao da República, a estrutura jurídica 
criada no Império para atender as populacoes indígenas 
(Decretos 285/1843, 373/1844, que oficializaram o traba
lho de catequese dos capuchinhos; o Decreto 426/1845, 
que estabeleceu as normas de administracao das aldeias 
indígenas; e outros) foi extinta. Mas isso ocorreu apenas 
no plano formal, urna vez que o sistema de catequese posto 
em acao no regime anterior iria permanecer intacto.4 O 
sistema de catequese atendia plenamente aos interesses 
dos grandes fazendeiros que, através das missoes religio
sas que administravam as aldeias, apropriavam-se das 
terras e do braco indígena. Esse sistema também possibili
tava as misse>es religiosas receberem subvence>es do Estado 
e espaco político necessário para o trabalho ideológico, 
por meio do qual o indio se metamorfoseava em coloni
zado. Com o ingresso do país no regime republicano, as 
instituicoes foram secularizadas e as leis do Império aboli
das. Porém o sistema de catequese permaneceu em acao, 
revelando os traeos contraditórios do Estado moderno. Os 
positivistas, que acompanhavam com atencao as decisoes 
do govemo, aproveitaram essa contradicao para exigir, nos 
anos que antecederam a fundacao do Servico de Protecao 
aos indios, urna política indigenista adequada aos pressu
postos republicanos. 

O inicio do século XX foi marcado por dois decretos 
fundamentais para as populacoes indígenas. Em 1903, foi 
oficializada, através do Decreto 4.956, a desapropriacao 
de terras de necessidade ou utilidade pública. Em 1906, foi 
criado o Ministério da Agricultura, órgao subordinado ao 
governa federal, que, entre outras atribuicoes, deveria cui
dar da "catequese e civilizacao" dos índios.5 Com esse 

4 Frei Jacinto de Palazzolo. Op. cit. p . 189. 
'Decreto nº 1.606, 29/ 12/1906. Cria urna Secretaria de Estado com a 
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decreto, o atenclimento as populacoes indígenas passou para 
a esfera federal, desobrigando os governos estaduais dessa 
atividade. 

Nesse período, havia no país vários focos de tensao so
cial, gerados pelo contato entre indios e colonizadores. A 
expansao económica, que ampliava as fronteiras de atua
cao do capital, comecava a ocupar - através das fazendas 
de café, da pecuária e da borracha, do telégrafo e das 
ferrovias, das vilas e dos povoados - territórios assinala
dos nas cartas geográficas como desconhecidos. Nessas 
áreas habitavam grupos indígenas que haviam resistido 
obstinadamente ao contato coma civilizacao, e que, naquele 
momento, se achavam encurralados. Nessas circunstancias, 
a saída natural era a luta armada, porque os ínclios, donos 
inquestionáveis das terras, atacavam os colonos que nelas 
se estabeleciam; os colonos, convencidos da idéia de que 
eram os agentes do progresso, contra-atacavam, criando 
un1 estado de pavor que se alastrava pelo sertao. 

No final de 1907, o Jornal do Comércio retratou fiel
mente esse quadro através de dois telegramas que publi
cou na coluna "Várias noticias". No primeiro, o engenhei
ro-chefe da fiscalizacao da estrada de ferro Sao Paulo a 
Rio Grande, Gastao Sangés, informava ao ministro da 
Indústria que os trabalhos de construcao da ferrovia havi
am sido interrompidos em decorrencia da ameaca de ata
ques de índios, sendo, por isso, necessário enviar para o 
local um contingente de forca federal: 

"Regressei ontem de Sao Joao, próximo A zona infes
tada pelos índios. Verifiquei ser exato o pessoal ter 
abandonado os servicos de exploracao e localizacao, 
protestando nao voltar ao trabalho sem efetiva ga
rantia. Até hoje nao me consta a vinda de contingente 

denomina~ao de Ministéci~ dos Negócios da Agricultura, Indústria e 
Comércio. Coleféio das leis da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio 
de Janeiro, Imprensa Nacional, vol. I, 1907, p. 114. 
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algum de forca federal. Acabo de conferenciar com o 
representante da companhia arrendatária, que me pe
cli u para insistir, pedindo a vinda urgente de forca ... " 6 

O telegrama exprime com exatidao o clima de inseguran
·ca que reinava nas fronteiras da civilizacao. Além disso, 
revelava o sentido da transferencia do servico de cateque
se para a esfera federal - Decreto 1.606. Com essa mu
danca, a repressao as populacoes indígenas renitentes 
passou a ser funcao do governo federal, isentando as oli
garquias estaduais dos desgastes económicos e morais que 
a atividade exigia. Essa manobra, no entanto, era previ
sível, pois estava plenamente de acordo como pacto político 
existente entre as oligarquias locais e o governo federal. 

O segundo telegrama 7, também dirigido ao ministro da 
Indústria, era um relatório do Major Candido Rondon a 
respeito da exploracao do rio Juruena. Rondon informava 
sobre as dificuldades que a comissao estava encontrando 
para construir a linha telegráfica de Cuiabá ao rio Madei
ra. Descreveu o ataque de que sua coluna fora vítima após 
cruzar o rio Juruena, no qual quase perdera a vida. Para 
ele o ataque dos indios Nhambiquara era esperado, urna 
vez que há muito tempo havia guerra entre os indios e os 
seringueiros dessa regiao. No entanto, Rondon confiava 
em que a situacao se modificarla, pois se propunh·a a reu
nir todos os esforcos no sentido de convencer os ínclios das 
suas intencoes pacíficas e, com isso, estabelecer com eles 
um tratado de paz. 

4. TEIXEIRA MENDES E o INDÍGENA BRASILEIRO 

A publica~ao dos telegramas motivou o Apostolado Positi
vista, através de Teixeira Mendes, a manifestar-se nova
mente sobre a questao dos índios. T. Mendes aproveitou a 
ocasiao para lembrar, ao público e ao governo, que em 

•Jornal do Comércio, 4/12/1907, p. 3, col. 3-4. 
7 Ibidem. p. 3, col. 4. 
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1890 o Apostolado havia apresentado urna redacao provi
sória de lei, na qual indicava os principios que deveriam 
orientar as relacoes entre o indígena e o colonizador. Nes
se mesmo sentido, lembrou que José Bonifácio também 
fizera um projeto - "Apontamentos para a civiliza ca o dos 
índios bravos do lmpério do Brasil" -, apresentando a 
Assembléia Constituinte de 1823. Dizia, entretanto, que 
este projeto nao api:esentava urna solucao para o proble
ma, já que esta dependeria da utilizacao dos conhecimen
tos da sociologia científica, criada por Augusto Comte em 
1822, mas só publicada tres décadas mais tarde.8 

Para Teixeira Mendes, a solucao da questao indígena se 
revelara quando Augusto Comte descobrira as leis da evo
lucao da humanidade. A tarefa consistía em elevar o indí
gena do estado fetichista em que se encontrava para o 
estado positivo, poupando-lhe a transicao pelo estado teo
lógico. Tal atividade deveria ser facilitada pelos apóstolos 
positivistas. Essa evolucao, a rigor, deveria orientar-se pelos 
"supremos interesses da Humanidade", que, no Brasil, eram 
representados pela populacao de origem européia e pela 
populacao autóctone. 

No entanto, argumentava Teixeira Mendes, alguns obs
táculos se colocavam para a realizacao desse trabalho. Pri
meiro, porque antes de civilizar os indígenas brasileiros, 
os apóstolos positivistas deveriam pacificar o Ocidente, 
pois, convertido o Ocidente, a obra de "regeneracao Uni
versal" se faria sem grande dificuldade. Segundo, porque 
nao havia apóstolos positivistas em número suficiente. 
Terceiro, porque se o catequizador estivesse no estágio 
moral e mental equivalente ao teológico-metafísico, caso 
dos padres da Igreja, a intervencao só poderia ser prejudi
cial ao indígena, pois iria colocá-lo num estágio anar
quizado: 

•R. Teixeira Mendcs. Ainda os indígenas do Brasil e a política moderna. 
Rio de Janciro, Apostolado Positivista do Brasil, Publica~ao nº 253, 1908, 
p. 6; Idem. Jornal do Comércio, 7/12/1907, p. 5, col. 4-5. 
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"Se o teologismo ... está por toda parte exausto; se o 
regime científico-industrial ainda nao se organizou 
em parte alguma, vivendo o Ocidente na mais com
pleta anarquía, que civilizacao vamos levar aos sel
vagens?''9 

Seguindo os pressupostos da filosofia comtiana, T. 
Mendes acreditava que a sociedade burguesa chegaria fa
talmente ao estágio pacífico-científico-industrial. Nesse 
regime social sem contradicoes, os ricos conviveriam com 
os pobres em perfeita harmonía, sem greves e rebelioes. Os 
recursos metodológicos que o positivismo fornecera a T. 
l\ilendes e o seu envolvimento ideológico com a ordem 
burguesa nao lhe permitiram compreender que as rebe
lioes que assolavam a Europa eramos síntomas dos anta
gonistas inerentes a sociedade capitalista. 

:rvias, mesmo compreendendo o mundo as avessas, a 
posicao de T. Mendes em relacao aos indios era urna das 
mais humanistas. Mesmo acreditando que nada se poderla 
fazer pela evolucao sistemática do indígena, ele achava 
que muito se deveria fazer para protege-lo do colonizador: 

"Urge, segundo os ditames da moral e da razáo, ver 
nos povos sel vagens na~oes independentes, que de
vem ser tratadas comas atencoes com que tratamos 
os povos mais f ortes". 1º 

Como no projeto de constituicáo de 1890, T. Mendes 
propunha, com insistencia, que as popula~oes indígenas 
fossem reconhecidas pelos brasileiros como na~oes livres. 
Seus territórios deveriam ser respeitados, estabelecendo
se com eles rela~oes de amizade e coopera~ao. Quanto a 
constru~ao da estrada de ferro e da linha telegráfica, con
siderava essencial que fosse respeitada a autonomia indí
gena. Elas deveriam atender, como qualquer outro projeto 

' R. Tcixeira Mendes. Ainda os indígenas ... , cit. p. 8. 
10 Idem. Ibídem. p. 8. 
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industrial, ~o apenas as exigencias económicas, mas, aci
ma de tudo, aos aspectos humanos e morais, pois nada 
justificativa o emprego de tropas para fazer guerra aos 
índios: 

" ... nao é lícito ao govemo federal mandar tropas para 
obrigar os selvagens a cederem o seu território. Modi
fique-se o tracado da estrada de ferro de modo a res
peitar o território dos selvagens, se estes se opuserem 
a instituicao de tal melhoramento, como se se tratasse 
de qualquer nacao poderosa. Quanto a linha telegrá
fica, há, além disso, o recurso do telégrafo sem fio" .11 

Com essas consideracoes, T. Mendes apresentava, em 
linhas gerais, as normas de relacionamento que deveriam 
unir indios e colonizadores. Esse plano consistía no pro
grama de José Bonifácio, depurado pela filosofía comtiana 
dos seus "desvios metafísicos". A fusao desses dois ele
mentos foi de fundamental importancia, pois pennitiu 
romper coma antiga concepcao da "catequese e civiliza
cao" do índio - que perdurava desde a época da conquis
ta portuguesa e que significava integracao imediata ao 
sistema produtivo - e passar para o trabalho puramente 
assistencial, que significaría integracao gradual. Isso so
mente se tomou possível com a fundacao do Servico de 
Protecao aos indios, que uniu, através de lacos indissolú
veis, o programa de José Bonifácio e a filosofía comtiana. 
A síntese desses dois componentes transformou-se no su
porte teórico e filosófico, base da orientacao da política 
indigenista inaugurada em 1910. 

Mas a acao do Apostolado Positivista nao parou aí. Em 
novembro de 1908, T. Mendes enviou carta ao Presidente 
Afonso Pena, solicitando a liberacao de um operário que 
fora preso na Ruado Ouvidor, quando fazia urna panfleta
gem contra o alistamento militar. Nessa oportunidade, 

11 Idem . Ibidem. p . 13. 
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aproveitou para alertar o presidente sobre outro fato que 
ta1nbém violava os principios morais republicanos. Trata
va -se de um artigo de H. von Ihering, publicado na Revista 
do Museu Paulista, aconselhando o extermínio dos índios 
que, no Estado de Sao Paulo, dificultavam o processo de 
colonizacao. 12 

A sugestao de von Ihering, como pudemos ver, motivou 
un1 amplo debate pela imprensa paulista e carioca, envol
vendo diversas agremiacoes científicas, indigenistas e li
terárias. Em dezembro de 1908, o Jornal do Comércio pu
blicou um artigo de von Ihering, com o título "Extermi
nio de indígenas ou de sertanejos?". Aproveitando o mo
mento para levar adiante o trabalho que o Apostolado, 
havia anos, vinha desenvolvendo em favor da defesa dos 
povos indígenas, T. Mendes respondeu com a seguinte 
afirma~ao: 

"Nem externúnio dos indígenas, nem exterminio dos 
sertanejos; a humanidade e a justi~a para todos". 13 

No opúsculo publicado pelo Apostolado Positivista, T. 
Mendes considerou desumano pregar a extinc~o das popu
la9oes indígenas, a partir da alega~ao de que eram povos 
inferiores, e que por isso iriam desaparecer por determi
nacao de leis naturais. Lembrou que, de acordo com os 
ensinamentos de José Bonifácio e A. Comte, somente a 
indústria, a poesía e a ciencia positiva competía atrair os 
povos, independente do seu grau de civiliza~:io, ao estágio 
de desenvolvimento da Europa Ocidental - a vanguarda 
da Humanidade -, a fim de estabelecer a fraternidade 
universal. 

12 R. Te ixe ira Mendes. A inda a República e o militarismo. Rio de Janeiro, 
Apostola do Positivista do Brasil, Publica~o n9 271 , 1908. 

13 R. Tcixeira Mendcs. O cientismo e a de/esa dos ind(genas brasileiros. 
Rio de Janeir o, Apostolado Positivista do Brasil, Publica~o n11 276, 1908, 
p . 2. 
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T. Mendes considerou esses argumentos suficientes para 
repelir a proposta de von Ihering. Apenas lameiltava que o 
catolicismo e o patriotismo daqueles que ocupavam postos 
governamentais fossem coniventes coma manutencao ofi
cial dessas idéias. Para ele, o exemplo da verdadeira con
du ta republicana em relacao aos indios fora dado por Carlos 
Barbosa, governador do Río Grande do Sul, que, por soli
citacao dos indígenas, mandara medir e demarcar as ter
ras dos aldeamentos de Serrinha e Nonoai, a fim de impe
dir que colonizadores continuassem a invadir esses ter
ri tórios.14 

5. o PROGRAMA DE TElXEIRA MENDES 

No inicio de 1910, o ministro da Agricultura, Rodolfo Mi
randa, fez urna visita ao Museu Nacional. Nessa ocasiao 
teve oportunidade de conhecer algumas secoes do museu 
- Mineralogia, Botanica, Zoologia -, mas sua atencao se 
voltou especialmente para a secao de Antropologia e Etno
grafía. Roquete Pinto e Sérgio de Carvalho, assistente e 
professor da secao, deram todas as informacoes solicitadas 
pelo ministro, a respeito dos hábitos culturais das tribos 
indígenas brasileiras, ali representadas através das cole
coes etnográficas. A curiosidade do ministro nao era alea
tória. Seu objetivo era organizar um projeto de assistencia 
ao indígena brasileiro, dentro dos preceitos republicanos, 
isto é; dar-lhe amparo económico e jurídico, sem interferir 
nas suas práticas culturais.15 

O plano de Rodolfo Miranda era delimitar as terras 
indígenas, a fim de impedir que fossem invadidas. Tam
bém caberia ao governo fornecer aos indios instrumentos 
agrícolas e instrucao para que pudessem usá-los. Com isso, 
achava que iria incentivar a criacao de novos centros popu
lacionais. Neste plano também estavam incluidos os tra-

14 ldem. Ibidem. p. 6-8. 
15 "Visita ao Muscu Nacional", Jornal do Comércio, 25/1/1910, p. 3, 

col. 7. 
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balhadores do campo, totalmente desamparados de pro
videncias que se tornaram necessárias após a abolicao da 
escravatura. O objetivo era constituir, com eles, núcleos de 
populacao através da concessao de lotes de terra, instru
mentos agrícolas, sementes etc., privilégios de que os imi
grantes desfrutavam.16 

Informado do plano de Rodolfo Miranda pelas colunas 
do Jornal do Comércio, T. Mendes apressou-se em recor
dar ao público e ao ministro o programa pelo qual os posi
tivistas vinham lutando para ver concretizado. O entendi
mento que tinham da questao indígena, como ficou de
monstrado, era determinado por um quadro teórico que 
resultara da fusao do programa de José Bonifácio coma 
filosofía comtiana. Para T. Mendes, o Ocidente estava di
vidido em urna multiplicidade de doutrinas religiosas e 
científicas, e, enquanto nao fosse estabelecida sobre a Terra 
a "harmonía moral e mental", caberia aos estadistas levar 
aos indígenas apenas a cooperacao, através de relacoes 
cordiais, sem impor-lhes quaisquer das crencas existentes. 
O programa indigenista defendido pelo Apostolado Positi
vista do Brasil era composto pelos seguintes pontos: 

- Respeitar os territórios e as instituicoes das tribos 
indígenas, tratando-as como nacoes independentes. Demar
car essses territórios e punir qualquer violacao praticada 
pelos civilizados; 

- Promover pacificamente a abolicao da antropofagia, 
das guerras e inimizades entre as diversas tribos; 

- Desenvolver entre os indígenas o asseio, o vestuário, 
a cultura musical; 

- Respeitar a atividade dos missionários religiosos jun
to aos indios, desde que trabalhem com seus próprios re
cursos, sem nenhum apoio governamental, quer economi
co, quer militar.17 

18 Jornal do Comércio, 26/1/1910, p. 4, cols. 3-4. 
17 R. Teixeira Mcndcs. A civiliza~ao dos indígenas brasileiros e a política 

moderna. Rio de Janciro, Apostolado Positivista do Brasil, Publlca~Ao nº 
294, 1910, p. 7; Idcm.Jomal do Comércio, 28/1/1910, p. 7, cols. 7-8. Durante 
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O programa apresentado por T. Mendes continha medi
das cruciais para o destino das populacoes indígenas. Por 
exemplo, o reconhecimento dos grupos indígenas como 
nacoes independentes, a demarcacao dos seus territórios, a 
assistencia ao invés da catequese, a punicao dós crimes 
praticados contra os índios. No entanto, revestia-se tam
bém de urna profunda ambigüidade. Por um lado queria 
assegurar o respeito As instituicoes tribais, mas, por outro, 
propunha alteracoes no arranjo cultural da comunidade, 
através de mudancas introduzidas no vestuário, na habita
cao, na atividade artística e na organizacao economica. 

Essa contradicao era originária da visao que os positi
vistas tinham dos povos indígenas. Embora considerados 
nacoes independentes, deveriam evoluir inexoravelmente 
do estágio moral e mental -em que se encontravam - o 
fetichismo -, para ingressar na idade adulta da evolucao 
humana, o positivismo. Essa evolucao deveria ocorrer atra
vés da educacao e da introducao pacífica e gradativa dos 
padroes de cultura ocidentais.18 Em virtude dessa concep-

o Irnpério era normal os missionários reccberem verbas e sol dos anuais pelo 
trabalho de catequese que desenvolviam com os índios. Havia também o 
auxílio militar, que consistia na constru~ao de um presídio onde os mis
sionários se estabclecess~m. com um destacamento de soldados para 
guarneca-lo. Como ad vento da República, essa prática nao foi extinta, teve 
apenas diminuída a sua intensidade. Ver: Os missionários capuchinhos no 
Brasil. Modesto R. de Taubáté e Fidélis M. de Primério. S~o Paulo, Typo
gra!ia do Semanário "La Squilla", 1929, p. 239 e 453. 

18 Como já foi visto, a "Lei dos Tres Estados", f onnulada por A. Comte, 
supunha que a humanidade havi.a passado, na sua evolu~iio mental, por 
etapas diferencias. O fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo correspon
diam a infancia da humanidade. A metafísica correspondía a juventudc e 
o positivismo, no qual a humanidade se prcparava para entrar, correspon
día a fase viril. A. Comte. Curso de filosofía positiva. Sao Paulo, Abril S/A 
Cultural e Industrial, Col. "Os Pensadores", vol. XXXIII, 1973, p.11; Idem. 
D_i.o;curso sobre o espfrito positivo, cit. p. 52; Idcm. Catecismo positivista, 
cit. p. 183, 277-278: Luís Bueno Horta Barbosa. E:rplicafdo da leidos tres 
estados, cit. p. 26. No Império, a subordina~ao jurídica do indígena ao 
Estado_ se deu por ter sido considerado ór!ao. Com a República, cssa 
subordrna~ao configurou;se na fonna de tutela, cujo suporte teórico foi o 
conccito de menoridade. E possívcl que o positivismo tenha contribuido, ao 
menos em parte, na dc!ini~ao desse conceito, urna vez que considerava o in
dígena vi vendo na fase infantil da sua evolu~o. Porém essa é urna questAo 
que, pela sua import.Ancia, merecerla ser tema de outro estudo. 
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cao evolucionista, o Servico de Protecáo aos indios, fun
dado em 1910, teria a sua prática voltada exclusivamente 
para o trabalho assistencial.19 

6. RoNooN CHEGA AO R10 DE JANEIRO 

Com a chegada do Tenente-Coronel Candido Rondon ao 
Río de Janeiro, no inicio de fevereiro de 1910, a influencia 
dos positivistas na funda~áo do SPI tornou-se mais pode
rosa. Urna multidáo o aguardava para aclamá-lo como a 
un1 herói nacional. Esse prestigio era conseqüencia do 
trabalho, que vinha desenvolvendo desde 1890, de cons
trucáo da rede telegráfica nas áreas estratégicas do país .. 
Ao longo desses anos fizera amizade com inúmeros grupos · 
indígenas. Rondon conseguira provar que era possível levar 
o progresso adiante, sem fazer guerra ao índio. A sua últi
ma proeza havia sido cortar a regia.o noroeste de Mato 
Grosso, o vale do Juruena, em dire~ao ao rio Madeira. A 
frente de um grupo de homens, eivados de sentimentos pa
trióticos, Rondon conseguira fazer o reconhecimento pre
liminar de uma vasta regiáo por onde iria passar a linha 
telegráfica de Mato Grosso ao Amazonas. 

Inúmeras entidades civis e militares foram recepcioná
lo. Além da banda de música, das flores e dos aplausos, 
Rondon foi homenageado por uma comissáo de indígenas, 
organizada pela educadora Leolinda Daltro, que lhe ofere
ceu uma mocao de congratulacoes. Um dos trechos da 
mocao lida pelo fndio Oyama Prace dizia: 

" ... patriótico bandeirante, mais agradecidos somos 
nós, os índios, por terdes mostrado praticamente ~ 

1• O trabalho que a Igreja Católica vinha desenvolvendo como indígena, 
desde os tempos da conquista, objetivava a sua integra~o a sociedade 
dominante. Mas a sua estratégia era muito diferente daquela que os po
sitivistas defendiam. Por meio da catequesc, despojando o índio do gosto 
e da vontade de sentir-se índio, o missionário procurava transformá-lo 
num trabalhador cristao, fiel a disciplina do trabalho e da religiAo. 
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evidencia que só o amor basta para chamar a. civili
zacao os meus irmaos ... ".2º 

Nos dias que transcon·eram até 20 de junho, quando foi 
assinado pelo Presidente Nilo Pecanha o Decreto 8.072 
que criou o SPI, a imprensa carioca foi envolvida subita
mente por um volume considerável de artigos e documen
tos oficiais a respeito da questao indígena. Esses escritos, 
aparentemente de caráter pessoal, refletiam, sobretudo, os 
interesses de classe subjacentes ao debate sobre o destino 
dos grupos indígenas. Como já foi visto anteriormente, 
havia, a rigor, tres tendencias políticas distintas agluti
nando esses interesses: a) A tendencia leiga, representada 
por setores liberais da sociedade brasileira, fortemente 
influenciada pela literatura burguesa, e que ainda mantinha 
vivo o idealismo republicano. O núcleo mais significativo 
dessa tendencia era o Apostolado Positivista do -Brasil, 
mas havia também a Maconaria, a Associacao Indígena 
criada por L. Daltro, segmentos do Museu Nacional, do 
Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, do Centro 
de Ciencias, Letras e Artes de Campinas etc.; b) A tendencia 
clerical, representada pela Igreja Católica, que lutava para 
assegurar o privilégio de catequizar o índio, sustentada 
pelas fracoes de classe mais conservadoras da sociedade; 
e) A tendencia "científica" que, baseando-se nos pressupos
tos da ciencia natural, afirmava que o indígena seria ex
tinto, irreversivelmente, pois estava subordinado as deter
minacoes das leis da natureza. Embora de forma obscura, 
essa tendencia expressava os interesses de classe ligados A 

20Jornal do Comércio, 7/2/1910, p. l , col. 8; p. 2, col. l. Alguns dias antes, 
urna comissao da Associa9ao de Protc~o e Auxílio aos Silvícolas do Brasil, 
chcfiada pela Profcssora Leolinda Daltro, cstivera como Ministro Rodolfo 
Miranda, para felicitá-lo pelo interesse que vinha dcmonstrando pelo 
destino dos povos indígenas. Na ocasiao, o ministro informou a comissAo 
que pretendía organizar um servi90 de prote~o aos índios para estimulá
los ao "trabalho agrícola e industrial, mas de modo que nao sejam vio
lentadas as tradi~<Scs de sua ra~a e as suas cren9as". Jornal do Comércio, 
3/2/1910, p. 3, col. 4. 
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expansao rápida do capitalismo, como as empresas de 
colonizacao que organizavam o loteamento de terras, as 
construtoras de estradas de ferro etc. 

No discurso dessas tendencias, ha via pelo menos um 
pon.to comum. Todas valorizavam o progresso e o avanco 
da civilizacao sobre as regioes consideradas desconheci
das. As diferencas que separavam cada urna delas estavam 
no método de superar o antagonismo gerado pela expan
sao capitalista, que se chocava com as populacoes autóc
tones. 

7. O PLANO DE RonoLI"O MIRANDA 

No discurso dos que defendiam a assistencia ao índio nos 
moldes republicanos, incorporado pelo Ministro Rodolfo 
Miranda, estava presente a preocupacao em criar as con
dicoes necessárias para o desenvolvimento capitalista, mas 
com um mínimo de planejamento e respeito aos direitos do 
homem, presentes na Constituicao de 1891. Rodolfo Mi
randa acreditava na possibilidade de poder criar um órgao 
governamental que atendesse dilas finalidades: a) através 
de métodos persuasivos, estabelecer relacoes pacíficas com 
os grupos indígenas que comecavam a manter os primeiros 
contatos com a frente de expansao; b) reunir a forca de 
trabalho espalhada na área rural - índios, negros e mes
ticos - para aproveitá-la organizadamente nos povoados, 
vilas e reservas indígenas. 

O primeiro ato do ministro, nesse sentido, foi comissio
nar Clodoaldo de Freitas para por em andamento o plano 
no Estado do Maranhao. Essa experiencia deveria servir 
de base para a estruturacao do órgao de protecao que es
tava para ser inaugurado. Rodolfo Miranda afirmava que 
o seu ministério estava disposto a substituir o estado de 
degradacao em que as populacoes indígenas se ~ncontra
vam, por urna situacao de igualdade perante a lei, na qual 
suas vidas e suas tradicoes seriam respeitadas. Com essa 
decisao, ele pretendía também avaliar a recepcao que o 

185 



seu projeto teria por parte dos govemos estaduais, urna 
vez que o govemo federal íria intervir em áreas de in
fluencia das oligarquias estaduais.21 

Outro evento decisivo para a criacao do Servico de Pro
tecao aos indios foi o contato do Ministro Rodolfo Mi
randa com Candido Rondon. O trabalho humanista de 
Rondon junto As populacoes indígenas era conhecido por 
amplos setores da sociedade brasileira. Por outro lado, os 
trabalhos da "Comissao Rondon" haviam forjado a infra
estrutura necessária para a concretizacao do plano do 
ministro: um grupo de homens, disciplinados pela hierar
quía militar e dispostos a dar a vida por um ideal. Além 
disso, durante os vinte anos de vivencia no sertao, Rondon 
conseguira conscientizar os seus subordinados de que o 
indígena era um ser humano, dono das terras em que vi
vía. Rodolfo Miranda sabia que a adesao de Rondon era 
fundamental para o sucesso do seu plano. Por isso, propos 
a ele que organizasse o órgao que estava para ser fundado, 
convite que foi formalizado na célebre carta de 2 de marco 
de 1910. 

Nessa carta, R. Miranda explicava que a escolha do nome 
de Rondon era conseqüencia da sua conduta humanitária 
e generosa para com os povos indígenas. Rondon havia 
sacrificado a seguranca do próprio lar para servir A nacao, 
e fizera do indígena um amigo exemplar. Essa imagem 
altruísta, associada A sua fé republicana, foram os requisi
tos que R. Miranda ressaltou, os quais deveriam servir de 
base A campanha que estava para ser desencadeada: 

"Nao cabe ao govemo insistir em práticas seculares 
que falharam aos seus ideais, revelando-se no longo 
decurso do seu predomínio baldos de prestigio para 

21 Rodolfo Miranda. "Oficio" Jornal do Comércio, 10/2/1910, p. 4, cols. 
3-4. É bom lembrar que a interven~o do ministro cstava de acordo corn o 
Decreto 1.606, de 1906, que criou o Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio, sendo um dos seus atributos a "catequese e civiliza~lo dos 
índios". 
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deter a corrente de urna raca varonil votada A escravi
dao e ao externúnio. Cumpre-lhe, ao contrário, cons
tituir em bases novas a catequese, imprimir-lhe feicao 
republicana, fora do privilégio de castas, sem preocu
pacao de proselitismó religioso, constituindo servico 
especial centralizado nesta capital, com irradiacao 
pelos estados, onde se torne necessária a acao que é 
chamado a exercer, pacientemente e sem intenr..issao 
de esforcos" .22 

Este trecho da carta revela as transformacoes que esta
vam para ocorrer na forma de relacionamento entre o 
Estado e as popula\!oes indígenas. N ele existem tres pon
tos cruciais: a) a atividade das ordens religiosas junto aos 
índios fora classificada, publicamente, de ineficaz; b) o 
novo órgao deveria estruturar-se a partir de pressupostos 
republicanos, livre de qualquer introntissao doutrinária; e) 
o órgao teria caráter federal, com capacidade de interven
~ªº nos Estados. 

8. O AP010 DA Soc1EDADE C1v1L 

Nao tardaram as manifestacoes de solidariedade ao plano 
de R. Miranda. A congregacao do Museu Nacional aprovou 
uma mocao felicitando o ministro pela iniciativa que to
mara em favor dos povos indígenas brasileiros. A mocao 
propunha que fosse garantida aos índios a posse da terra 
em que habitavam, bem como o livre exercício de suas 
práticas culturais, permitindo, assim, que a evolucao se 
fizesse li vremente. 23 

A loja maconica "Grande Oriente", de Sao Paulo, atra
vés de um offcio enviado ao ministro, também con
fratemizou-se com o plano, dizendo que ele atendía a 

22 Rodolfo Miranda. "Carta". Apud Em de/esa dos selvagens brasileiros. 
Rio de Janeiro, Apostolado Positivista do Brasil, Publica~o nº 300, 1910, 
p. 19-20; Idem. Jornal do Comércio, 3/3/1910, p. 3, col. 3. 

u "Mo~Ao", Jornal do Comércio, 3/3/1910, p. 3, col. 3. 
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antigas aspira~oes. O documento lembrava que a macona
ria havia demonstrado, em duas ocasioes, a sua simpatía 
pela causa indígena. Em abril de 1909, a loja maconica 
"Independencia", de Campinas, dirigiu urna circular as suas 
co-irmas da Federacao brasileira, apelando para o atendi
mento aos povos indígenas e pela sua gradual incorpo
racao a sociedade brasileira. Em julho de 1909, novamen
te, o Congresso Nacional Maconico, realizado no Rio de 
Janeiro, manifestou-se favorável a intervencao do governo 
na questao da civilizacao dos índios.24 

Essas manifestacoes de apoio formais, e tantas outras,25 

deram ao ministro da Agricultura, Rodolfo Miranda, a 
certeza de que contava com algurna legitimidade da socie
dade civil para levar adiante o seu projeto. Ele estava 
convencido de que a integra'cao social do indígena era urna 
obra de "civismo republicano", urna aspira ca o nacional. 
Por isso, no início de marco, expediu urna circular aos 
governadores dos estados, informando-os da sua intencao 
e solicitando-lhes a ajuda necessária para facilitar a im
plantacao do projeto.26 

O discurso de R. Miranda exprimía o seu profundo en
volvimento coma ideología gerada pelo processo republi
cano, a crenca no liberalismo. Na carta que enviou a loja 
maconica "Grande Oriente", em agradecimento a solida
riedade que recebera, Rodolfo Miranda expressou com 
muita clareza a sua ·visao do regime republicano, que fora 
instalado em 1889: 

" ... a República nao pode distinguir entre o indígena e 
o homem culto, entre o proletariado e o abastado -

24 "Ofício", Jornal do Comérico, 3/3/1910, p. 3, cols. 3-4. 
2 ) Urna cxposi~o completa das cartas, oficios, telegramas e outros 

documentos, na ordem cronológica dos acontecimcntos dcssc período, pode 
ser encontrada em David H. Stauffer. The Origin and Establishment of 
Brazil's Indian Service: 1889-191 O, cit., capítulos VIII e IX. 

11 "Circular", Jornal do Comércio, 6/3/1910, p. 3, col. 8. 
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todos tem identicos direitos e, nos benefícios que ela 
possa distribuir, nao lhe cabe esquecer os humildes e 
os fra cos,,. 27 

Iludido com o brilho aparente das instituicoes republi
canas, R. Miranda acreditou ingenuamente ser possível 
diminuir a distancia que separava o indígena do coloniza
dor, o operário do burgués, através de um decreto, quan
do, para isso, era necessário redefinir os mecanismos de 
distribuicao da riqueza criada no país. O seu idealismo 
pela República o impediu de perceber que a estrutura 
política liberal montada a partir de 1889 nao tinha a sua 
correspondencia na esfera da atividade económica. A or
ganizacao da economía nacional era um monopólio das 
oligarquías estaduais. Através do poder económico que 
detinham, elas manobravam as decisoes políticas, sempre 
como objetivo de satisfazer as necessidades do poder lo
cal. O liberalismo republicano, objetivamente, nao existía. 
O que existía era urna sociedade com fachada liberal, cuja 
vida economica e política" estava subordinada a dominacao 
das oligarquías. Essa contradicao da sociedade brasileira 
- de um lado,. urna sociedade aparentemente liberal, e, de 
outro, o poder oligárquico, mas íntimamente articulados 
- iria exercer influencias profundas sobre a política indi
genista que estava para comecar, urna vez que. ela se i~sp~
rava na concepcao republicana, algo irreal que ex1st1a 
apenas na aparencia.28 

Em resposta a circular enviada aos governadores, R. 
Miranda recebeu inúmeros telegramas de apoio ao seu 
projeto: 

"Vitória, 8, - Respondendo ao seu telegrama, asseguro 
a V. Ex. todo o apoio do governo deste estado no sen
tido de cooperar eficazmente na medida altamente 

27 Rodolf o Miranda. "Carta'', Jornal do Comércio,5/3/1910, p. 3,cols.1-2. 
28 Maria do Canno Campello de Souza. "O proccsso político-partidário 

na Primeira República", in Brasil em perspectiva. Carlos Guilhcrmc Mota 
(org.). Sao Paulo, Difusao Européia do Livro, 1973, p . 162-227. 
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patriótica de chamar ao convívio da civiliza~ao os 
nossos infelizes patricios silvícolas" .29 

Telegramas com esse conteúdo chegaram de Santa 
Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Ceará, Sao 
Paulo, Rio Grande do Sul etc. Todos endossavam o gesto 
do ministro. Ao consultar os governadores, R. Miranda 
ha via acionado o principio básico da Federa ca o, o respeito 
a a utonomia dos estados. Com isso, reproduzia a imagem 
aparente de um sistema liberal perfeitamente harmonico e 
integrado, num país onde as decisoes nacionais estavam 
subordinadas aos interesses políticos e economicos das 
oligarquías dominantes, principalmente de Sao Paulo e 
Minas Gerais. O consentimento dos estados, por sua vez, 
era urna atitude meramente formal, que expressava o su
perficial equilíbrio existente entre os estados e o poder 
central. O que interessava realmente aos governos esta
duais era por um fim aos assaltos praticados pelos fndiqs 
nas regioes em que a economía de mercado comecava a 
penetrar, sem que se envolvessem diretamente na questao. 

9. O PROGRAMA DE RoNDON 

Em meados de mar~o, R. Miranda recebeu a resposta de 
· Rondon ao seu convite para chefiar o servico de assisten

cia aos indios que estava sendo criado. Em urna longa car
ta, Rondon expós o seu programa, que pode ser resumido 
nos seguintes pontos:30 

- Como positivista, achava que o indígena deveria in
corporar-se A sociedade ocidental sem passar pela fase Teo
lógica. Porém, como o Ocidente passava por urna fase de 
profunda anarquía, porque ainda nao havia atingido o Es
tado Positivo, essa incorporacao era inviável, naquele mo
mento. 

2
' Jonial do Comércio, 9/3/1910, p. 3, col. 3. 

3° CAndido Ron don. "Carta". Apud Em de/esa dos selvagens brosileiros, 
cit. p. 24-27; Idcm. Jornal do Comércio .• 16/3í1910, p. 3, col. 8. 
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- Por duas razoes colocou-se contra a catequese. Pri
meiro, por causa da grande divisao que havia entre as 
seitas religiosas que disputavam a opiniao das gentes. 
Segundo, porque, de acordo como novo quadro institucio
nal, o Estado nao podia tér nenhum vínculo oficial com 
quaisquer dessas doutrinas religiosas. 

"Se nada, porém, pode ser feito oficialmente pela cate
quese sistemática dos indígenas, muito, entretanto, se 
conseguirá pela institucionalizacao de um servico de 
protecao, por meio do qual se estenderá a eles a vigi
lancia que as autoridades compete estabelecer ... "31 

. 
- Nesse sentido, a primeira medida deveria ser a ga

rantía efetiva da posse da terra que os índios habitavam, 
assim como a restituicao aquelas comunidades, cujas ter
ras haviam sido usurpadas, de áreas suficientes para que 
pudessem viver. 

- Através do entendimento, e quando fosse de interesse 
nacional, seria até possfvel mudar o grupo indígena do seu 
habitat natural. Rondon exemplificava com o caso dos 
Pareci, que iam abandonar os chapadoes, onde viviam fazia 
séculos, em troca de terras mais férteis que o governo lhes 
iría conceder, junto as estacoes das linhas telegráficas, onde 
trabalhariam no servico de conservacáo. Ele achava que os 
Pareci se tornariam criadores de gado, pelas vantagens 
que os campos novos ofereciam, ao mesmo tempo que 
potleriam desenvolver sua agricultura através das ferra
méntas que seriam fornecidas pelo governo. Habituadas a 
vida sedentária, poderiam receber a protecao e a influen
cia da civiliza ca o. 

- Os povos indígenas, nacoes mais fracas, deveriam ser 
tratados como mesmo respeito demonstrado as nacoes rnais 
fortes.-

- As grandes medidas deveriam ser postas em prática 
com prudencia e gradualmente, respeitando a organizacao 

31 C'1ndido Rondon. "Carta", Op. cit. p. 22. 
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social desses grupos, e evitando o ensino forcado de coisas, 
cuja utilidade desconhecessem, ou de que nao sentissem 
necessidade. 

- Ao servico de protecao, através de delegados espe-
ciais orientados pelos ensinamentos de José Bonifácio, 
caberia garantir que os crimes praticados contra os indios 
fossem punidos; fiscalizar as aldeias, a fim de evitar que 
fossem vftimas de exploracao, fraude e violencia, bem co
mo impedir que guerreassem entre si; e, finalmente, de
monstrar a importancia de novas habitacoes, da arte e do 
oficio. 

Esse foi o programa apresentado ao Ministro Rodolfo 
Miranda. Rondon considerava-o o mais eficaz e oportuno 
"para preparar a futura incorporacao do elemento .indí
gena" ao gremio da sociedade. O programa re~1a . os 
Apontamentos, de José Bonifácio, as suas exper1enc1as 
pessoais, a concepcao positivista da história, e as solucoes 
apresentadas por T. Mendes. Nele, porém, há urna contra
dicao evidente: propunha que os povos indígenas fossem 
tratados como nacao, ao mesmo tempo em que deixava 
aberta a possibilidade de interferir na sua soberanía terri
torial, transferindo-os do seu espaco natural, para outro 
concedido pelo governo. . 

Essa ambigüidade, possivelmente, era o reflexo dos co~
promissos que tinha como positivista e militar. Co~o posi
tivista a sua conduta era orientada por urna se1ta que 
prega~a a obediencia rigorosa ao altruismo. Como militar, 
estava subordinado ao sistema de poder que o colocara A 
frente da expansao capitalista para o Oeste, coma tarefa 
de ligar pela comunicacao regioes ermas, proceder ao seu 
reconhecimento e criar os primeiros núcleos de povoamen
to. Em resumo, o programa de Rondon pretendía amenizar 
o impacto da expansao rápida e violenta do capitalismo 
sobre as populacoes autóctones, através de um órgao de 
assistencia - a Inspetoria Federal de Protecao Fraterna 
aos Indígenas do Brasil-, prática que vinha desenvolven
do por conta própria, ha vi a anos. 
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Alguns días depois, R. Miranda enviou um telegrama a 
Rondon, elogiando o seu programa, como qual dizia estar 
plenamente de acordo: 

"Concordo sem discrepancia com as medidas que 
sugerís, todas conducentes a proteger o indígena, 
defende-lo, ampará-lo sem o constranger a aceitar 
nossa religiao e nossos hábitos. Será mais um servico 
a reunir aos muitos que vos deve a República.·32 

No infcio de maio de 1910, o Apostolado Positivista 
manifestou-se novamente, a fim de demonstrar, mais urna 
vez, a orientacao que o Estado deveria adotar em relacao 
aos fndios.33 

Em sua análise, T. Mendes procurou ressaltar que a im
punidade daqueles que assassinavam os indígenas e ocu
pavam seus territórios era decorrente de urna consciencia 
que se formara no sertanejo;no governo e nas camadas do
minantes, de que as terras lhes pertenciam por serem 
eles os agentes do progresso. Essa mentalidade conquista
dora, segundo ele, tinha duas vertentes ideológicas: urna 
que se apoiava na crenca de que, para converter as gentes, 
a verdadeira religiao deveria impor-se pelo amor e pela 
forca, e a outra, que afirmava que era inevítável a con
quista e o aniquilamento dos povos atrasados pelos povos 
adiantados. 

T. Mendes considerava injustificável usar a violencia com 
o pretexto de civilizar, urna vez que o indígena fazia parte 
de urna grande diversidade de povos, com valores e hábitos 
peculiares. Por isso, insistía em que apenas o altruismo, 
celebrado pela poesía e esclarecido pela ciencia, seria capaz 
de redimir os povos indígenas. Ele acreditava que era nesse 
sentido que se orientava o movimento em curso: 

32 Apud Em defesa dos selvagens brasileiros, cit. p. 28. 
13 R. Teixeira Mendes. Em de/ esa dos selvagens brasileiros, cit.; Idem. 

Jornal do Comércio, 7/5/1910, p. 7, cols. 4-7. 
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" ... no momento presente· a humanitária e patriótica 
atitude do cidadao Rodolfo Miranda, Ministro da 
Agricultura, nos promete que a prote(!ao fraternal (n~o 
a catequese, que é impossível) dos selvagens brasi
leiros vai comecar a tornar-se efeti va por parte do 
governo". 34 

N:io há dúvida de que os positivistas desejavam um 
relacionamento pacífico entre o Estado e as populacoes in
dígenas brasileiras, como também que esse relacionamen
to fosse mediado por um órgao governamental, sem ne
nhum vínculo comas ordens religiosas. Com esse artigo, T. 
Mendes veio reforcar antigas reivindicacOes do Apostola
do Positivista do Brasil no campo da política indigenista, e 
congratular-se coma acao do governo. 

34 R. Teixeira Mendes. Em de/esa dos indígenas brasileiros , Op. cit. p. 18. 
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Grupo formado, poucos dias após a pacifica~o dos Kaingang, no acarnpamento do 
ribeirao dos Patos. Da esquerda para a direita: José CAndido Teixeira, Manuel 
Miranda, urn médico da E.F.N . 'do Brasil, Augusto de Avelar, Júlio Horta Barbosa 
(desenhista do S .P.I.), Luís Bueno Horta Barbosa e Manuel Silvino de Melo. Fonte: 
Luís Bueno Horta Barbosa. A pacificafllo dos Caingange paulistas. C.N.P.I., Pu
blica~ao n11 88, 1947. 

Vista do acarnpamento do ribeirao dos Patos (Estado de SAo Paulo). A esquerda, a 
á rvore que servia de posto de vigilAncia e de onde falavam os intérpretes aos índios 
que rondavarn o a campamento. Fonte: Luís Bueno Horta Barbosa. A pacificafilo dos 
Cain9an9e paulistas. C.N.P.I., Publica~ao nº 88, 1947. 



Flagrante de urna vísita do inspetor Luís Bueno Horta Barbosa e do chefe de s~ao 
Manuel Miranda a um pequeno acarnpamento de índios Kaingang, nas vizinhan~as 
do acampamento do ribeirAo dos Patos. Fonte: Luís Bueno Horta Barbosa. A pacifi
ca~ao dos Caingange paulistu. C.N.P.I., Publica~o n• 88, 1947. 

Luís Bueno Horta Barbosa conversa como chefe Kaingang Rerim~ por lntennédlo da 
índia Vanuíre - sentada de costas-, que serve de intérprete. A direita, efetua-se 
urna distribui~lo de objetos e roupaa aos índios. Fonte: Luís Bueno Horta Barbosa. A 
pacifica~áo dos índiw Caingange pauliatu. C.N.P.I., Publica~lo n• 88, 1947. 

A índia Vanuíre, Kaingang do Estado do Paraná, a cuja a~o multo se deveu o éxito 
alcan~ado com a pacifica~o dos Kaingang de SAo Paul~. Fonte: Luís Bueno Horta 
Barbosa. A pacifica~ao dos indios Caingange pawiataa. C.N .P.I., Publica~o n• 88, 
1947. 



Grupo de fndios Kaingang, recérn-chegados ao acampamento do ribeirAo dos Patos, 
poucos instantes após serem vestidos com fardamenfos do Exército. O chefe Rerim 
distingue-se por estar envolto na bandeira do Brasil. Fonte: Luís Bueno Horta Barbosa. 
A pacifica~do dos Caingange paulistas. C.N.P.I., Publica~o nº 88, 1947. 

Pessoal que desceu o rio Feio, até o Paraná, ,depois de ter -conclufdo o trabalho de 
lcvantamento do referido rio. Fonte: Relatório da Comisado Geográfica e Geológica 
do Estado de SiJo Paulo. Explora~éio dos ríos Feio e Aguapeí (extremo sertdo de Sélo 
Paulo). 1906. 

Índios Guarani do. e~-aldeamento de Guaraniúva. O mdio fardado é An~nio Roque, 
que participou da rnaliadada expedi~o do padre Claro Montelro. Fome: Relatório 
do. Comissdo Geográfica e Geológica do &tado ~ S4o Paulo. Ezplora~ do8 río& 
Feio é Aguo.peí (extremo &ert4o de SOo Paulo). 1906. 

•. ' 



(' 

CAndido Mariano da Silva Rondon. Fonte: Relat6rio da ComiBsc1o de Unhaa Tele
gráficaa Estratégicaa de Mato Grouo ao Amazonaa, volume l. 

• 

Leolinda Daltro - 1896 -, por ocasiio de sua partida para Goláa. Fonte: Leolinda 
Daltro. Da catequese dos mdioB do Braail (not{cia& e documento. para a história} 
1896-1911. Typ. da Eacola Onlna da Fonseca, 1920. 



Leolinda Daltro acompanhada de urn grupo de fndioa Cherente. Em pé: Slminacru, 
Djalma Uacwnupté, Kuroki Porpipó e Uaquezanem. SentadOI: Uaquedy, Daltro e 
Pracé. Fonte: Leolinda Daltro. Da catequue dol fnttiM do Bnuil (not(cia e docu
mentos para a história) 1896-1911. Typ. da Escola Orsina da Fonaeca, 1920. 

:Freí Serafim, rodeado pelos primeiros missionários coadjutores e por crian~as Cndias 
:segregadas dos seus pais, por ocasiio da visita do superior provincial, frei José de 
· Castrogiovanni, a aldeia de Itambacuri. Fonte: Frei Jacinto de Palazzolo. NG8 selvas• 
dos vales do Mucuri e do rio Doce. Ed. Nacional, 1973. 

• 

Índio Bororo, da aldeia Quejare. Fonte: CAndido Mariano da Silva Rondon. Relatório 
dos trabalhos realizados de 1900-1906. CQmissAo das Linhas Telegráficas do Estado 
de Mato Grosso, C.N.P .I., Publica~o n9 69-70, 1949. 

Os oito que primeiro viram o río Juruena. Expecli~io de 1907. Fonte: Relatório da Co
missao de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, volume l. 



Expedi~ao científica Roosevelt-Rondon. Inaugura~ao do marco do rio Roosevelt, cujos 
trechos chamavam-se: rio da Dúvida, nas cabeceiras, rio Castanha, mais abaixo, na 
parte conhecida só por seringueiros, e rio Aripuana, desde a confluéncia Castanha
AripuanA até a foz, no rio Madeira. Foto Tenente Pireneus. Fonte: Misséfo Rondon; 
apontamentos sobre os trabalhos realizados pela Comissáo de Linhas Telegráficas 
Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, de 1901a1915. Tip. do Jornal do Comércio, 
de Rodrigues & C., 1916. 

Rondon distrlbuindo brindes aos índios Aritr-Caxinití-Cuzui-Iná-Sué. Cabeceira do 
rio Santo AntOnio. Fonte: Relatórió da Comiu4o de Linhas Telegráficas Estratégicas 
de Mato Grosso ao Amazonas, volume l. 

Crlan~as e mulheres indígenas capturadas por bugreiros (Santa Catarina). Fonte: 
Atas do XVI Congresso Internacional de Americanistas, realizado em Viena em setem
bro de 1908. As fotos fazem parte de um artigo enviado pelo Dr. Hugo Gensch, de 
Blumenau, Santa Catarina ("Die Erziehung Eines Indianerkindes - Pratischer bei
trag zur LOsung der Sudamerikanischen Indianerfrage"). 

Crian~as e mulheres indfgena1 capturadas por bugreiros (Santa Catarina). Fonte: 
Atas do XVI Congresso Internacional de Americanistas, realizado em Viena em setem
bro de 1908. 



Hennann von Jherlng. Fonte: Rodolpho von Ihertng. Contos ... de um naturalista. SAo 
Paulo, Editora BrazAo, 1924. 

Crian~as e mulheres indígenas capturadas. O homem que aparece '!1º prim~iro plano •. 
amea~ando os prisioneiros para se deixarem fotografar, é o bugre1ro ~rt1ns. Fonte. 
Atas do XVI Congresso Internacional de Americanistas, realizado em Viena em setem-
bro de 1908. 

CAPÍTULO VII 

A REA<;ÁO CONSERVADORA 

l. Os INDÍGENAS E A IGREJA 

O movimento que culminou com a fundacao do Servico de 
Protecao aos Índios encontrou forte resistencia oriunda 
dos setores mais conservadores da sociedade. Quando fi
cou claro que a intencao de R. Miranda era organizar urna 
reparticao, no Ministério da Agricultura, coma finalidade 
de atender ~s populacoes indígenas, orientada pelos pre
ceitos constitucionais da República, a Igreja Católica, que 
obviamente seria preterida dessa funcao, protestou atra
vés dos seus ideólogos contra o que chamou de "um plano 
infernal, forjado nas profundezas dos antros maconicos". 
Esse tipo de procedimento pode ser observado em diversas 
ocasioes. 

Na sessao do Instituto Histórico e Geográfico de Sao 
Paulo, realizada em 20 de maio de 1910, José Torres de 
Oliveira propos que o instituto enviasse ao ministro da 
Agricultura urna mocao de apoio ~s medidas que estavam 
sendo elaboradas no sentido de proteger o indígena. Tor
res de Oliveira argumentava que a organizacao desse de
partamento tornava-se indispensável, pois a estrada de 
ferro, a linha telegráfica e a estrada estratégica, que esta
vam sendo construídas no sertao, fatalmente levariam as 
populacoes indígenas ao sacrificio, se medidas de protecao 
nao fossem tomadas. O padre Júlio Maria, que também 
estava presente, fez uso da palavra. Na sua exposicao, 
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combateu severamente a proposta de Torres de Almeida, 
argumentando que o ministro pretendia submeter o indí
gena pela forca, e nao catequizá-lo, urna vez que somente 
as missoes religiosas estavam autorizadas a desenvolver 
esse trabalho. O padre recebeu o apoio de diversos consó
cios, mas no momento da votacao nominal saiu vitoriosa a 
proposta de Torres de Oliveira.1 

Na sessao seguinte, 6 de junho, após a leitura do tele
grama de R. Miranda em agradecimento A mocao de con
gr~tulacao que lhe fora enviada, Brasílio Machado, que 
est1vera ausente da sessao anterior, pediu a palavra para 
ler urna declaracao a respeito do apoio que o instituto 
concedera As medidas que o ministro da Agricultura pre
tendía implantar.2 

Ao analisar o plano do ministro, Brasílio Machado afir
mou que a intencao de afastar a Igreja das populacoes 
indígenas na.o era recente. Lembrou que o congresso ma
conico realizado em Buenos Aires, em 1906, deliberou que 
a maconaria iria trabalhar no sentido de "impedir a ex
ploracao do indio por congregacoes religiosas", bem como 
criar missoes leigas para desenvolver esssa atividade. O 
mesmo acontecera no congresso maconico realizado no Rio 
~e Janeiro, em 1909, o qual concluiu que a civilizacao do 
indígena nao era da competencia exclusiva das missoes 
religiosas, mas sim, que deveria ser dada, preferencial
mente, aos agentes leigos. 

Brasfiio Machado achava que a identidade entre o plano 
de R. Miranda e as decisoes dos congressos maconicos era 
apenas fortuita. Mas, nem por isso deveria merecer louvo
res, porque a experiencia nao o aprovava: 

1 "Acta da 9ª sessao ordinária do IHGSP", Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de Sao Paulo, vol. XV, 1910, p. 440-442. 

'Brasílio Machado fora o prirneiro presidente da Sociedade de Etnogra
fía e Civiliza~o dos fndios, fundada em Sao Paulo em 1901 . Essa asso
cia~áo surgí~ em c~nseqüencia da a~áo de alguns Indigenistas paulistas 
(fortemente influenciados pelo trabalho missionário da Igreja Católica) e 
motivados pelo espisódio que culminou com a morte do padre Cla~o 
Monteiro do Amaral, nos sértoes do rio Feio. 
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"Será um artefato vistoso no papel, nunca urna rea
lidade consciente e fecunda. Falta-lhe o sopro vital 
do sacrificio e da abnegacao que somente o amor a 
Deus tem conseguido inspirar". 3 

A agitacao que causara a votacao da mocao de apoio As 
medidas que iam regularizar a situacao do indígena na so
ciedade brasileira e a declaracao de Brasílio Machado tive
ram amplas repercussoes dentro e fora do instituto. O fato, 
en1bora isolado, pretendía mobilizar forcas para barrar o 
acontecimento inovador. 

2. A Pn.oPAGANDA CLERICAL 

As manifestacoes de resistencia, procedentes dos setores 
mais conservadores da sociedade, A ·nova linha da política 
indigenista brasileira, tornaram-se mais freqüentes em 
palestras, associacoes e na imprensa, A medida que o plano 
governamental se definía por urna orientacao puramente 
secular. Isso pode ser constatado no discurso do Monse
nhor D. Armando Bahlman. 

No final de maio, D. Armando proferiu urna palestra no 
Centro Católico do Rio de Janeiro, a respeito do trabalho 
que as missoes religiosas desenvol viam com os indios no 
norte do Brasil. Seu objetivo era levar ao conhecimento do 
público o trabalho missionário da Igreja junto aos indios, 
justamente no momento em que um plano governamental 
ameacava a sua hegemonía. Após urna longa exposicao 
sobre os méritos da catequese na América, D. Armando fri
sou que muitos povoados, vilas e cidades brasileiras ha
viam nascido dos aldeamentos, fundados por missionários 
franciscanos, capuchinhos e jesuitas. Para ele, essa era a 
prova de que o sistema de catequese dava bom resultado.• 

3 "Acta da 10- sessao ordinária do lllGSP", Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de Silo Paulo, vol. XV, p . 443-446. 

4 Monscnhor D. Armando Bahlman. "Calechesc dos selvícolas", Jornal 
do Comércio, 23/5/1910, p. 2, cols. 2-5. 
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De acordo como seu relato, nos aldeamentos de Goiás, 
onde atuavam os dominicanos, e nos aldeamentos do Pará 
e Maranhao, onde atuavam os capuchinhos, causava admi
ra~ao a paz, a ordem e a obediencia dos indios aos mis
sionários. D. Armando indagava onde a atividade leiga 
havia obtido resultados positivos como esses. Para ele, o 
trabalho leigo nao oferecia a mesma garantía que as mis
soes religiosas, urna vez que nao tinha o mesmo espírito de 
sacrificio. Por isso, considerava mais correto que, no pro
jeto que estava sendo preparado, fossem aproveitados os 
missionários, cujo trabalho era conhecido, do que arriscar 
grandes somas de dinheiro com pessoas que difícilmente 
apresentariam os mesmos resultados. 

D. Armando achava que o governo deveria auxiliar o 
trabalho missionário, e nao transferí-lo para pessoas sem 
vocacao para essa atividade. Nesse sentido, propunha até 
que o governo fiscalizasse o emprego das verbas destina
das A catequese, através de relatórios, que seriam encami
nhados anualmente, e de fiscais que, de tempos em tem
pos, visitariam as aldeias para observar o seu funciona
mento. Mas lembrava que acima de todas essas questoes 
estava a missao da Santa Igreja de tornar os homens fe
lizes, neste e no outro mundo, através da catequese, a qual: 

" ... deve servir para civilizar os indios, para infundir
lhes sentimentos de justica, de amor ao trabalho, de 
moral, de temor de Deus; porque para serem bons 
cidadaos, precisa primeiro fazer deles bons crista os". 5 

A palestra de D. Armando nao apresentava nada de novo 
quanto ao tratamento dos povos indígenas. Apenas repetía 
velhas idéias: a contribuicao da Igreja na colonizacao do 
Brasil, a sua missao de evangelizar os povos, a sua fideli
dade ao Estado, a vocacao dos missionários para a cate
quese. A única novidade refería-se ~ questao economica. 

~ Idcm. Ibidem. 
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Percebendo o risco que a instituicao corría, de perder o 
privilégio da catequese, D. Armando propos que o governo 
fiscalizasse a utilizacao das verbas investidas nessa ativi
dade. Mas esse fato nao era aleatório. 

Alguns días antes, o Jornal do Comércio publicara um 
aviso do ministro da Agricultura, que fora enviado ao padre 
Antonio Malan, informando-o de que nao poderla pagar a 
verba que havia sido solicitada, s~m a apresentacao de 
documentos que provassem a aplicacao do dinheiro. O 
padre Malan era o superior da missao salesiana que, em 
l\.fato Grosso, desenvolvía o trabalho de catequese dos ín
dios Bororo. O ministro aproveitara a oportunidade para 
informar também que, enquanto nao fosse fundado o ser
vico oficial de protecao aos indios, a catequese nesse esta
do seria fiscalizada pelo inspetor agrícola do 12g distrito.ª 

Algum tempo depois, o Jornal do Comércio publicou 
outro artigo que defendía as mesmas posicoes ideológicas 
de D. Armando. O autor aproveitou a oportunidade para 
fazer urna longa exposicao a respeito da legislacao indige
nista do período colonial, e ressaltar o trabalho das mis
soes religiosas, principalmente da Companhia de Jesus. O 
artigo nao acrescentava nada, apenas enfatizava, através 
do relato histórico, a importancia que a catequese de ín
dios tivera na colonizacao do Brasil e as vantagens que 
trouxera. Quanto aos meios de integracao do indígena e do 
seu papel na sociedade, aconselhava: 

"Os nossos silvícolas, com brandura, amenidade, leal
dade, sinceridade, fé, policía e lei podem perfeitamen
te entrar para o gremio da nossa civilizacao e coope
rar conosco hábil e grandemente para o progresso do 
Brasil".7 

• Rodolfo Miranda. "Aviso" Jornal do Comércio, 19/5/1910, p . 5, col. 5. 
1 Dr. A. M. de Azevcdo Pim~ntcl. "Os nossos scJvícolas ", Jornal do Co

mércio, 27/6/ 1910, p . 2, co)s. 5-8. 
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Azevedo Pimentel terminou o seu artigo num tom de 
alerta. Para ele, o que se precisava realmente era de um· 
ministro suficientemente patriota e enérgico, para nao se 
deixar "enlear nos tentáculos da política estérir' e, com 
pessoas idoneas, promover a transformacao do indígena 
em cidadao prestante. 

3. As PRESSOES DA !GREJA 

A pressao que alguns intelectuais vinham exercendo, atra
vés da imprensa, sobre o plano de R. Miranda nao era 
recente. Logo que o ministro tornou pública a sua inten
cao de criar um órgao de assistencia aos índios, orientado 
por princípios leigos, a imprensa católica do Rio de Janei
ro iniciou intensa campanha contra as suas idéias, como 
ele próprio declarou em entrevista concedida ao jornal O 
Paíz: 

" ... Com mágoa verifico que os jornalistas católicos 
que fazem profissao de espirito e justica sejam exata
mente os que comigo tem praticado as maiores in
justicas ... "ª 

Nessa entrevista, R. Miranda esclarecia que a sua inten
cao de criar um órgao oficial para atender ~s populacoes 
indígenas nao era um ato pessoal, pois, como homem do 
governo, apenas cumpria urna missao impessoal, determi
nada pelos preceitos constitucionais e pelas leis vigentes 
no país. Inquirido sobre a possibilidade de o governo assu
mir a funcao dos missionários religiosos, disse que a forma 
republicana e leiga do Estado brasileiro nao permitía de
senvolver essa atividade: 

"A missao do governo é toda terrestre". 9 

'Rodolfo Miranda. "Entrevista''. O Paíz, 19/3/1910, p. 4, col. l. 
' Idem. Ibidem. 
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Rodolfo Miranda esclareceu também que nao era seu 
. objetivo suprimir o trabalho dos missionários. Ao contrá
rio, seu desejo era que tanto a prote~ao governamental, 
quanto a catequese pudessem subsistir paralelamente, e 
prosperar com independencia. Propos-se até mesmo a au
xiliar os missionários religiosos: 

"Agora, o que nao podem é impedir que um minis
tério, do qual um dos fins principais é o povoamento 
do solo, cuide também um pouco, e de acordo coma 
letra e o espirito da Constituicao, da civilizacao de 
numerosos brasileiros que vivempor af a vida nomade, 
privados dos beneficios da civilizacao" .10 

No final da entrevista, afirmou que os católicos deve
riam louvar, em lugar de procurar entravar, a realizacao 
de urna obra cheia de patriotismo, a qual adquiria a forma 
secular porque era o único meio legal de o governo auxi
liar os indígenas brasileiros. 

O discurso de Brasílio Machado, D. Armando e Azevedo 
Pimental expressava claramente a preocupacao da Igreja e 
dos setores mais conservadores da sociedade com o pro
cesso de secularizacao que se desenvolvía desde a procla
macao da República. Ainda ligados ideologicamente ao 
sistema de governo anterior, sofriam o impacto mortífero 
desse processo, que os distanciava, cada vez mais, dopo
der político e económico. Eles representavam os restos das 
instituicoes monárquicas. Na jovem nacao, que sonhava 
igualar-se aos países europeus, essas idéias foram com
batidas sistematicamente pelos republicanos que se ha
viam engajado na campanha pela protecao do indígena. 

4. A POSTURA DO CIENTISTA 

Além das camadas conservadoras que lutavam contra a 
inovacáo da política indigenista brasileira, havia também 

10 Idem. Ibidem. 
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urna corrente de pensamento, composta por cientistas, que 
mantinha uma atitude cética em relacao ao plano do mi
nistro e, por isso, tendia a carrear forcas para o lado con
servador. O suporte teórico dessa corrente era a ciencia 
natural. Os seus representantes achavam que a extinc~o 
dos grupos indígenas que resistiam aos acenos do progres
so era irreversível, pois acreditavam que a evolucao huma
na fosse determinada por leis tao rigorosas quanto as leis 
da natureza. Para eles, grupos indígenas como os Kain
gang, que viviam em Sao Paulo, os Xokleng de Santa 
Catarina, os Nhambiquara do noroeste de Mato Grosso, 
entre outros, difícilmente se adaptariam As condicOes de 
vida geradas pela civilizacao. Eles achavam que esses gru
pos permaneciam estacionados em estágios regressivos e, 
por essa razao, seriam eliminados pela evolucao, que privi
legiaría os mais aptos. 

Alguns dias após R. Miranda ter comissionado Clodoal
do de Freitas para iniciar, no Maranhao, o trabalho que 
deveria servir de base para a organizacao do servico de 
índios, essa postura intelectual, que já fora defendida por 
van Ihering, reaparecen na imprensa da capital federal. 
Nas letras frias de um artigo anónimo, alguém diZia que o 
plano do ministro era apenas "Um belo sonho in(ttil". O 
autor, que n~o ousou identificar-se, preferindo colocar um 
simples "A" no lugar do seu nome, e:xpos com capricho os 
seus melancólicos argumentos. 11 

Esse autor anónimo reconhecia explícitamente a impor
tancia da obra que R. Miranda tentava construir em bene
ficio dos povos autóctones. Para ele, os indígenas haviam 
encontrado, enfim, urna pessoa piedosa que resolvera re
parar os erros do passado, incorporando-os ~ sociedade 
brasileira. Um ato que considerava simpático e digno de 
aplausos. Mas, por outro lado, achava também que havia 
urna grande dose de sonho na iniciativa generosa do mi-

11 "A". "Um be lo sonho inútil''. Jornal do Comércio, Edi~o da Tarde, 
11/2/1910, p. 1, col. 3. 
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nistro. Embora considerasse Clodoaldo d~ Freitas pessoa 
que reunia todas as qualidades necessárias para o desem
penho de encargos altrtústicos, afirmava que o plano ja
mais seria concluído, pela própria fatalidade das coisas: 

"Os teóricos ortodoxos tem, As vezes, certos pontos de 
vista encantadores, que fazem, com justa razao, o 
orgulho da nossa espécie. Infelizmente, porém, acirn.a 
das cogitacoes filosóficas do espirito humano, sempre 
aberto aos ideais de bondade e eternamente sujeito 
aos pendores sentimentais, está a leí fatal do pro
gresso, emanacao caprichosa de forcas várias atuando 
em silencio pelos tempos em fora e formando largos 
conjuntos de circunstancias; que a vontade do homem 
nao só nao pode remover, como até, ordinariamente, 
nem sequer apreende. É quase um processo físico, 
como o que modifica o aspecto da terra. A formacao 
e desenvolvimento das racas, a vitória das mais for
tes, a fusao de urnas com as outras, o aniquilamento 
na tura! das fracas, sao fenómenos por assim dizer 
biológicos, que ninguém modifica por planos de ga
binete" .12 

Por esse texto pode-se deduzir que o autor estava ple
namente con vencido da fa tal extincao dos povos indíge
nas. A sua conviccao era determinada por postulados da 
ciencia natural, que na época influenciava sobremaneira a 
producao do conhecimento científico ocidental. 

No seu entendimento, havia, entre os indígenas, grupos 
ferozes e indomáveis. Para esses grupos, o único caminho 
era a "extin~ao gradual e espontanea". No entanto, reco
nhecia que havia outros grupos que poderiam ser educa
dos e aproveitados, tal como Rondon havia demonstrado . 
na constnt~ao das linhas telegráficas. Mas insistia no fato 
de que esse mesmo oficial, no reconhecimento que fizera 

12 Idem. Ibídem. 
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da regiáo noroe.ste de Mato Grosso, havia encontrado ín
dios para os quais nenhum sistema de atracao, quer leigo, 
quer religioso, levaria a resultados positivos. 

De acordo coma sua interpreta~ao, o problema n~o havia 
mudado como passar do tempo. Lembrou o trabalho indi
genista de missionários - Anchieta e outros - do qual 
náo restavam senao alguns traeos fugidios incorporados 
pela etnia nacional. E conjecturou: 

"Também do nobre esfon;o de Rondan, quanto a esse 
assunto, nao ficará senao a memória de urna bela 
acao".13 

Para ele, o indígena estava condenado a desaparecer 
dos chapadoes, do centro e do oeste do Brasil, como desa
parecera do litoral por. determinacao das leis da evolucao 
humana. Com essa análise, o autor que se escondeu na 
sombra do "A" nao pretendía zombar do abnegado tra
balho dos missionários, tampouco do altruísmo dos posi
tivistas, mas somente argumentar que o plano de Rodolfo 
Miranda, embora generoso, nao tinha utilidade prática, 
constituindo-se numa medida puramente decorativa.ª 

Alguns aspectos desse artigo devem ser ressaltados. Pri
meiro, a assistencia leiga ou religiosa era supérflua, pois 
nao tinha poderes para influir no destino da popula~ao 
indígena. Segundo, os grupos indígenas hostis seriam ex
tintos gradualmente, enquanto os grupos mais dóceis po
deriam ser incorporados a sociedade, embora uns e outros 
estivessem fadados ao desaparecimento. Terceiro, o fator 
realmente decisivo no destino desses povos era o progresso 
irreversível da civilizacao. Essa maneira de enfocar o pro-

u Idcm. Ibídem. 
14 Eugene Duchemin escreveu um interessante artigo - "A catechese 

dos sclvícolas" -publicado no Jornal do Comércio, edi~ao de 16/2/1910, 
p. 2, cols. 4-5, contestando as idéias do autor de "Um bclo sonho inútil" e 
propondo o uso das experiéncias adquiridas pelos europeus na Indochina 
para tratamento dos povos nativos brasileiros. 
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blema indígena iria, certamente, contribuir com a cam
panha da oposicao. Embora de forma difusa, essa con
cepcáo seria reproduzida pelos adversários do plano gover
namental. É o que se pode observar na postura que o Jor
nal do Comércio revelou, quando, premido pelas circuns
tancias, colocou-se ao lado desses grupos. 

5. A PROPAGANDA AJ\'TIINDÍGENA DO JORNAL DO COMÉRCJO 

A neutralidade que esse jornal vinha mantendo no polemi
co assunto dos índios foi subitamente quebrada por um 
fato que merece registro. Na ocasiao em que o seringalista 
Manuel Félix Valois Velho foi morto pelos índios Cajabi, a 
margem do rio Paranatinga, em Mato Grosso, o governo 
desse estado armou e subvencionou um grupo de homens 
para perseguir os índios e proteger os seringueiros da re
giao. A morte de Manuel Velho, como informou Rondan, 
era certamente urna represália as perseguicoes criminosas 
que esse seringalista e pessoas a seu servico vinhan1 moven
do contra os indios. Informado do conflito que se estabe
lecera na regiao, Rodolfo Miranda se dispos a pedir ao 
presidente da República o envio de urna forca policial para 
o local, a fim de proteger os índios de possíveis ataques 
das forcas mercenárias.15 

A acá.o imediata do ministro - cujo objetivo era a pro
tecao dos indígenas -- e a possibilidade de intervencao no 
Estado de Mato Grosso foram os pretextos de que o Jornal 
do Comércio precisou para di vulgar opinioes contidas a 
respeito do projeto que vinha sendo elaborado pelo Mi
nistério da Agricultura. Em 28 de abril esse órgao da im
prensa carioca manifestou formalmente sua oposicao as 
medidas tomadas por R. Miranda. A primeira discordan
cia relacionava-se a atitude do ministro de delegar pode
res aos positivistas, pois, no seu entendimento, a Igreja 

u "Provável interven~ao em Mato Grosso", Jornal do Comércio, 23/4/ 
1910, p. 4, col. 6-7; 27/4/1910, p. 5, col. 6. 
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Católica havia demonstrado sobejamente as qualidades ne
cessárias para catequizar o índio. Mas a divergencia fun
damental referia-se A maneira como o ministro procedera 
no caso do seringalista morto pelos indios. O artigo, de ca
ráter editorial, ressaltava que o acontecimento havia sub
metido a questao a urna análise que nao fora feita ante
riormente. Com os desdobramentos do fato que ocorrera 
em Mato Grosso, o editor acreditava ter, agora, subsídios 
para fazel" urna melhor avaliacao das verdadeiras inten
coes do plano govemamental. o editorial afirmava que 
nao seria com sentimentalismos que essas questOes seriam 
resolvidas, e que a vida do seringalista era tao sagrada 
quanto a do indígena: 

"Nao aconselhamos nunca a perseguicao do gentio 
inculto, parte do qual pode ser, sem dúvida nenhuma, 
incorporado ao nosso convívio; mas na~ andamos no 
mundo da lua para sancionar integralmente a qui
mera da ortodoxia positivista, na sua presuncao de 
querer exceder ao muito que os ministros católicos 
lograram fazer e continuam fazendo em bem dos 
silvícolas. A nossa administracao pública precisa sair 
da fase lírica em que anda mergulhada, deixar-se de 
'fitas', e cuidar de coisas sérias, que intcressam real
mente ao progresso do país" .16 

No mes seguinte, o Jornal do Cornércio continuou a di
vulgaciio de suas idéias, com a nítida intencao de forta
lecer a campanha de oposicao ao plano de assistencia aos 
indios. · 

Em 22 de maio, publicou outro artigo no qual procurava 
justificar-se das críticas que fizera anteriormente. Escla
receu que a sua intencao nao era avaliar os méritos pes
soais de Rondon, nem tampouco de R. Miranda, mas ape
nas apontar algumas discordancias do caminho que estava 

u Jornal do Comércio, 28/4/1910, p. 7, col. 2. 
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seguindo o plano de protecao aos indios. A sua crítica 
refería-se A enfase que o ministro havia dado é} questao 
dos indios, pois, na sua maneira de entender, o indígena 
deveria ser incorporado espontaneamente e\ sociedade 
quando a civilizacao, rasgando a selva, lhe demonstrasse ~ 
sua superioridade e as vantagens de urna vida confortável: 

"Os nossos argumentos tem procurado demonstrar que 
tem sido excessiva a preocupacao do governo com este 
caso de civilizacao dos silvícolas. 
"A catequese que se pretende deveria ser feita, antes 
progressiva e naturalmente pelo próprio avanco da 
civilizacao, pela penetracao da locomotiva ... ".17 

A repulsa do velho periódico ao plano de assistencia ao 
índio novamente veio a público no final de maio. O fato 
que moti vou a nova intervencao foram as noticias proce
dentes de Bauru, interior de Sao Paulo, informando que os 
constantes ataques que os índios Kaingang praticavam 
centra a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil ameacavam 
interromper o tráfego para Mato Grosso. Se isto viesse a 
ocorrer, alertava um informante, fazendeíro.s abandona
riam a regiao, causando prejuízos incalculáveis a econo
mia na cional.18 

O Jornal do Comércio aproveitou essas noticias, freqüen
temente distorcidas, para reafirmar o seu argumento de 
que o método mais adequado para o tratamento da ques
tao indígena era o avanco da civilizacao. Nesse sentido, 
categoricamente, sentenciou: 

"Para esses indios, para todos, os bons ou os maus, a 
única catequese razoável, lógica, é a do próprio de
senvolvimento da civilizacao, afugentando os ferozes, 

17 Ibidem, 22/5/191 O, p. 7, col s. 2-3. 
11 "Catequese dos selvagens", Jornal do Comércio, 26/5/1910, p. 4, 

cols. 6-7. 
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como os centros mais populosos e policiados afugen
tam os ladrOes e assassinos para o ermo e para a som
bra, atraindo e seduzindo os mais civilizáveis".19 

A adesao do Jornal do Comércio ~ campanha de oposi
cao ao plano de R. Miranda teve importancia significativa, 
pois explicitou o elo de ligacao entre o pensamento con
servador, representado pela Igreja Católica, e um segmento 
do pensamento científico da época. Nos artigos em que o 
jornal manifestou suas idéias, procurou reforcar os seguin
tes argumentos: 1 si) a incorporacao do indígena deveria fi
car por conta do progresso; 22) aqueles que nao se cur
vassem diante da ci vilizacao deveriam ser enxotados para 
além de suas fronteiras; 3º) o procedimento do ministro da 
Agricultura era puramente romantico; 4º) a atividade da 
Igreja era suficiente para auxiliar os mais dóceis a ingres
sarem na vida civilizada, sendo, por isso, desnecessário 
lancar mao da assistencia leiga, propugnada pelos positi
vistas. 

Por fim, no relato que o jornal apresentou das ativida
des do XVII Congresso Internacional de Americanistas, 
realizado na Argentina, em maio de 1910, esforcou-se para 
demonstrar a identidade de pensamento que havia entre 
alguns dos cientistas que participaram do evento e os seto
res que faziam oposicao ao plano governamental.2º 

De acordo como resumo feíto pelo articulista, a questao 
da civilizacao dos índios chegou a ser discutida diversas 
vezes. Na sessao presidida por Simoens da Silva - o mesmo 
que usara os dados da pesquisa de L. Daltro para se pro
mover, no 1 º Congresso de Geografía -, Albert Frie voltou 
a denunciar a pouca atencao que os govemos da América 
Meridional dispensavam ~s populacoes indígenas. Si
moens da Silva, auxiliado por von Ihering, refutou as acu
sacoes, como objetivo de impedir que a discussao se pro-

10 Jornal do Comércio, 29/5/1910, p. 8, cols. 1-2. 
20 "O problema dos índios", Jornal do Comércio, 9/6/1910, p. 4, 

cols. 6-7. 
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pagasse. Mas urna reuniao íntima foi preparada para dis
cutir o assunto. O documento que serviu de base para essa 
reuniao foi o programa que von Ihering apresentou ao mi
nistro da Agricultura, destinado a combater o programa 
de Candido Rondon.21 Dela participaram Eduardo Seler, 
de Berlim, von lhering, do Museu Paulista, Franz Heger, 
do Museu Etnográfico de Viena, Max Schimidt e outros. 
Ainda seguindo a versao do Jornal do Comércio,22 eles con
cordaram em que, a fim de evitar a venda e o arrendamen
to deveriam ser feítas concessoes de terras ao indios. Em 

' relacao ao tipo· de assistencia, optaram pela catequese rea-
lizada pela Igreja, a qual deveria ser fiscalizada pelo go-. 
vemo. 

"Quanto aos indios bravíos, os congressistas enten
deram que antes de tudo deve ser garantida a conti
nuidade no progresso da cultura moderna, competindo 
aos governos tomar as medidas mais convenientes 
que o caso exige". 23 

A campanha de oposicao recrudesceu na época em que o 
projeto do Ministério da Agricultura foi encaminhado a 
Presidencia da República para ser examinado, já que era 
conhecida a intencao de R. Miranda de atribuir a Rondan, 
um positivista ortodoxo, a dire~ao do novo órgao. A resis
tencia dos indios a expansao da sociedade dominante -
que resultou em episódios como os ataques a ferrovia e a 

21 Ver página 84. 
22 Nas atas desse congresso nao há nenhum registro dos falos narrados 

pelo Jornal do Comércio. Apenas a comunica~ao apresentada por Hennann 
von lhering "A etnografía do Brasil meridional", faz urna rápida referen
cia, no últi,;.o parágraio, a política indigenista brasileira: "O alual minis
tro da Agricultura do Rio de Janeiro liga alcn~ao especial a calequese dos 
índios e -assim podemos esperar que ele conseguirá transformar a atual 
anarquia em condi~0cs favoráveis, nao só para os índios, mas também para 
a popula~ao rural da zona por eles habitada". Actas del XVII Congreso 
Internacional de Americanistas. Sesión de Buenos Aires, 17-23 de maio de 
1910, Buenos Aires, Imprensa de Coni Hermanos, 1912, p. 262. 

23 "O problema dos índios" ,Jornal do Comércio, 9/6/1910, p.4, cols.6-7 
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morte do seringalista - revelou, por sua vez, que o plano 
era da maior seriedade, principalmente no momento em 
que o ministro, numa atitude coerente coma nova orien
tacao política, adotou medidas que visavam a protecao dos 
indígenas que corriam risco de vida, em Mato Grosso. 

Isso, no entanto, serviu também de pretexto para que no
vos ataques fossem !ancados ao projeto. como o do Jornal 
do Comércio, que nessa conjuntura aliou-se aos grupos 
conservadores, passando a defender com insistencia a cate
quese católica e o progresso como os meios mais adequados 
para integrar o indígena. Mas as pressoes n~o foram sufi
cientes para impedir a criacao do órg:io protetor, expressao 
imediata do processo de secularizacao das instituicoes que 
se desenvolvía desde a proclamacao da República. 
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CAPÍTULO VIII 

A INTERVEN<;Aü DO ESTADO 

l. FATORES POLÍTICOS FUNDAME!'lt'TAIS 

O plano de assistencia ao indígena elaborado pelo governo 
nao era simplesmente o produto da acao benevolente de 
alguns homens. Desde os primeiros anos da República, o 
Apostolado Positivista vinha forcando o governo a encon
trar urna solucao humanista para os indígenas. Os vinte 
anos de permanencia no sertao, construindo estradas e 
unificando o país através do telégrafo, forneceram ao gru
po de militares comandados por Rondon a experiencia ne
cessária para se convencerem de que seria possível estabe
lecer um relacionamento amistoso com os indios. 

A conspiracao de 15 de novembro, do ponto de vista 
formal, abriu um novo período da história nacional.Coma 
redefinicao do quadro institucional, armou-se-o dispositi
vo que iria levar inexoravelmente a fundacao de um órgáo 
indigenista. No momento em que as institui~oes comeca
ram a ser laicizadas, criou-se o mecanismo que iría mudar 
o curso da política indigenista brasileira. Alguns republi
canos envolvidos ideologicamente com o processo que 
derrubara a Monarquia, principalmente aqueles militares 
e civis influenciados pelo positivismo, passaram a exigir 
do governo urna atitude coerente coma Constituicao, pois, 
embora o regime político fosse secular, o atendimento As 
populacoes indígenas continuava um privilégio da Igreja. 
A atua~ao dos positivistas em defesa dos povos indígenas, 
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os trabalhos da "Comissao Rondan", o idealismo republi
cano e a forma política que a classe dominante adotou 
para o Brasil, foram certamente os componentes essenciais 
que conduziram o processo que instaurou o órgao prote
tor. Embora fragmentados, esses fatores podem ser visi
velmente notados no discurso daqueles que, certos de que 
cumpriam urna missao cívica, participaram da criacao do 
servico de indios. 

Em junho de 1910, sob o impacto da propaganda con
servadora, os trabalhos para institucionalizar a política 
indigenista continuavam, com a aprovacao de diversos 
setores da sociedade. O apoio de componentes das cama
das médias da sociedade era inequívoco. Uma significativa 
demonstracao de solidariedade foi a carta que o Major 
Gomes de Castro dirigiu ao Ministro Rodolfo Miranda, 
pouco antes de partir para o sertao. Gomes de Castro havia 
sido nomeado para chefiar a turma do norte, da Comissao 
das Linhas Telegráficas. de Mato Grosso ao Am.azonas.1 

Nessa carta, o Major Gomes de Castro afirmava que o 
seu trabalho, principalmente de relacionamento com os 
indígenas, seria orientado fundamentalmente pela exem
plar conduta do Tenente-Coronel Rondon, como também 
pelos princípios constitucionais, cujo eixo principal era a 
separacao entre o poder temporal e o espiritual. Ele estava 
certo de que o problema indígena era político e nunca 
religioso. Por isso, achava que o único recurso legal seria a 
intervencao do Estado, objetivando a protecao das terras e 
das vidas dos índios. Declarando-se um cidadao que o 
positivismo emancipara de preconceitos, Gomes de Castro 
estava disposto a cumprir a sua missao patriótica junto A 
turma do norte: 

" ... eu farei todo o empenho, ero que as tribos coro 
que vou entrar em contato, no desempenho de minha 
missáo, fiquem bem compenetradas de que a situacao 

1 Majar Gomes de Castro. "Carta", jornal O Paíz, 17/6/1910, p. 4, 
cols. 5-6. 
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republicana já fez surgir, na alma brasileira, afetuo
sas disposicoes morais de real fraternidade para com 
eles, em contraste radical comos inqualificáveis hor
rores que outrora os imolaram barbaramente" .2 

2. EXPOSI<;!AO DE MOTIVOS 

Em meados de junho, R. Miranda encaminhou o projeto ao 
Presidente Nilo Pecanha, para ser apreciado. No dia 20 de 
junho de 1910, através do Decreto 8.072, foi criado o "Ser
vico de Prot~ao aos Índios e Localizacao de Trabalha
dores Nacionais". Na Exposicao de Motivos, publicada 
dois días depois, R. Miranda informava ao presidente que 
seus objetivos eram "sistematizar a protecao aos índios e 
prescrever regras para a localizacao dos trabalhadores 
nacionais" .3 

O ministro fez urna exposicao sumária do procedimento 
do Estado em relacao aos indios, em épocas anteriores. 
Nesse sentido, apontou os atas que a metrópole sancionara 
a fim de guerrear e escravizar esses povos, bem como, e em 
sentido contrário, as leis que procuraram protege-los. R. 
Miranda lembrou que, durante o lmpério, medidas foram 
tomadas no sentido de proibir a escravidáo indígena e 
tornar tarefa do governo a atividade da catequese e civili
zacao. Recordava, no entanto, que essas medidas nao tive
ram continuidade, por se estiolarem as tendencias que 
trabalhavam pela protecao do indígena na esfera governa
mental. Na exposi~ao que fez sobre a legislacao indígena, 
procurou demonstrar que as medidas tomadas no período 
colonial eram contraditórias, enquanto no Império, foram 
ineficazes. Por isso, exortava: 

"Náo pode, porém, a República permanecer na imo
bilidade coro que tero assistido, ero muitos casos, ao 

1 Idcmt. Ibidem. 
1 Rodolfo Miranda. "Exposi~o de motivos", jornal O Paíz, 22/ 6/1910, 

p. 2, cols. 6-7. 
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massacre de indios e sua sujeicao a um regime de 
trabalho semelhante ao cativeiro ... Incube-lhe, ao 
contrário, velar por eles, guiá-los prudentemente, sem 
violencia, porque, se sao inferiores e fracos, mais 
iniludfvel é o dever de os defender contra os privile
giados e fortes" .4 

A idéia que orientava a nova legislacao sustentava-se 
no argumento de que cabía a República resgatar as popu
lacoes indígenas do exterminio a que estavam submetidas, 
desde os tempos coloniais, e colocá-las sob a sua égide. O 
símbolo da nova orientacao foi a substituicao da palavra 
catequese pela palavra prote~ao. Mas nao se tratava sim
plesmente de mudanca de palavras, e sim do novo con
teúdo político que predominava nas instituicoes, após o 
advento da República. Do mesmo modo que o Estado, a 
educacao e o casamento foram laicizados, devia perecer 
também a presenca da religiao junto as populacoes indíge
nas. Esse era o fundamento político da ordem burguesa 
que peculiarmente ia se estabelecendo no Brasil. 

Quanto aos trabalhadores nacionais, o objetivo do órgao 
era selecionar aqueles que tivessem qualidades morais e 
disposicao para o trabalho, e reuni-los nos locais em que o 
imigrante nao se adaptava, como pequenos agricultores. 

O jornal O Paíz, em seu editorial, deu destaque especial 
a criacao desse servico. As suas consideracoes a respeito 
da questao indígena expressavam urna profunda simpatía 
pela decisao governamental. Na opi,niao do redator, o 
ministro conseguira equilibrar as necessidades do desen
vol vimen to económico - a expansao de ferrovias, a am
pliacao da rede telegráfica, a ocupacao de terras férteis, a 
utilizacao de bracos úteis ao trabalho - com a necessida
de de garantir ao indio o direito a vida e aos beneficios da 
civilizacao: 

4 Idcm. Ibidem. 
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"O sr. ministro da Agricultura nao considerou o indí
gena apenas como um trambolho embaracoso que a 
civilizacao remove pelo exterminio, como preconizou 
o sr. von Ihering, ou relega, por uns restos de com
placencia, para a catequese espontanea dos mis
sionários e a disciplina vegetativa dos aldeamentos 
inúteis; o ilustre republicano teve a coragem de afir
mar oficialmente que o indígena era um homem, coro 
os mesmos direitos dos outros homens dentro do país 
em que nasceu". 5 

Esse editorial é bastante significativo, na medida em 
que demonstra que os setores da sociedade que se manti
nham fiéis a República, também eram fiéis ao Capital. 
Com a descoberta da fórmula que assegurava o desenvol
vimento capitalista, sem, no entanto, destruir as popula
coes autóctones que barravam o seu avanco - diga-se de 
passagem, urna preocupacao progressista para a época,
os responsáveis pela facanha foram aplaudidos, porque 
haviam encontrado urna estratégia de acao perfeitamente 
compatível com o regime hurgues. Dessa forma, com a 
atuacao do órgao recém-criado, os indios seriam pacifica
dos e engajados no processo produtivo. O país ficaria li'VTe 
da censura de entidades humanistas internacionais e das 
pressoes da opiniao pública nacional, que condenavam a 
chacina de indios. O Capital poderia reproduzir-se dentro 
da ordem e o país continuarla na rota do progresso. Era a 
safda que setores significativos da classe dominante bus
cavam para essa questao. 

Aprovado o projeto, R. Miranda enviou urna circular 
aos governos estaduais notificando-os da decisao de Nilo 
Pecanha, e dizendo que contava com a cooperacao deles 
para por em prá ti ca as novas medidas: 

$"Prote~ao aos sclvagcns'', jornal O Paíz, 22/6/1910, p. 1, cols. 2-4. 
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" 
"Cabe-me comunicar-vos que o sr. presidente da Re
pública assinou a 20 do corrente o decreto que aprova 
o Regulamento do Servico de Protecao aos fndios e 
Localizacao de Trabalhadores Nacionais" .6 

Rodolfo Miranda informa va aos governadores que o ob
jetivo da nova organizacao era prestar assistencia aos índios 
e promover, comos trabalhadores nacionais, o povoamen
to das regiOes norte e centro do país. 

As respostas dos governadores ao telegrama do ministro 
nao se fizeram esperar. De todos os cantos da Federacao 
chegavam noticias de irrestrito apoio e confraternizacao: 

' 

"Com imensa satisfacao acuso a vossa comunicacao 
de ter sido assinado o decreto aprovando o Regu
lamento do Servico de Protecao aos Aborígines e 
Localizacao de Trabalhadores Nacionais. Felicitando
vos por mais esse passo humanitário e patriótico, 
ponho a vossa disposicao todo o meu concurso e es
forcos" .7 

3. Ü REGULAMENTO APROVADO PELO DECRETO 8.072 

No dia 28 de junho, o jornal O Paíz publicou, na íntegra, o 
regulamento aprovado pelo Decreto n2 8.072, que criou o 
Servico de Protecao aos Índios e Localiza~~º de Trabalha
dores Nacionais. 8 O órgao tinha dois objetivos específicos: 
a) prestar assistencia aos índios do Brasil que viviam al
deados, reunidos em tribos, em estado nómade ou promis
cuamente com civilizados; b) estabelecer centros agrícolas, 

• Rodolfo Miranda. "Circular", Jornal do Comércio, 24/6/1910, p . 3, 
col. 7. 

., Urbano Govea. 1'Goyaz", Jornal do Comércio, 26/6/1910, p. 6, col. 7. Os 
jornais do Rio deJanclro publicaram dczcnas de telegramas dessa natureza. 
Aquí transcrevemos apenas um porque todos tinham o mesmo conteúdo. 

• .. Rcgulamcnto", jornal O Paíz, 28/6/1910, p . 11. Ver também Hum
bcrto de Oliveira. Coletanea de leis, atos e memórias. C.N.P.I., Publica~Ao 
n9 94, p . 93-110. (Ver Apendice, p . 303-308.) 
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constituídos por trabalhadores nacionais. Os dispositivos 
relacionados ~ assistencia ao índio tratavam, a rigor, dos 
seguintes conteúdos: a protecao ao índio, a terra do índio e 
a povoacao indígena. 

A protecao ao índio era uma antiga reivindicacao dos 
indianistas brasileiros. J. Mariano de Oliveira, Leolinda 
Daltro, L. B. Horta Barbosa, Candido Rondon, entre ou
tros haviam passado parte de suas vidas lutando por esse 
ideal. Agora, eles podiam ver materializado o plano com 
que tanto sonharam. O Decreto 8.072 havia institucionali
zado os mecanismos que deveriam impedir que os civiliza
dos invaclissem as terras indígenas, ao mesmo tempo que 
torna va possf vel a punicao ~os crimes freqüentemente pra
ticados contra os ínclios. 

3.1. O indígena. O regulamento possibilitava proteger o 
indígena dos contratos de trabalho extorsivos e fiscalizar 
o tratamento que recebiam nas aldeias. Suas instituicoes, 
hábitos e vontades deveriam ser respeitados, embora hou
vesse instrucoes para impedir a guerra entre eles. A edu
cacao limitar-se-ia a urna simples orientacao, sem coerc:io; 
e a posse da terra deveria ser efetivamente garantida. 

A legalizacao da posse das terras indígenas era urna 
questao bastante complexa. A Constituicao de 1891 decla
rava - artigo 64 - que pertenciam aos estados as terras 
devolutas situadas dentro dos seus respectivos territórios. 
Por essa razao, o órgao indigenista ficava na dependencia 
de acordos entre o governo federal e os governos estaduais 
para legitimar a posse de um pedaco de terra habitada há 
milenios pelos indios, mas juridicamente considerada de
voluta e, portanto, pertencente aos governos estaduais 
(art. 2, item 2; art. 3, item c). 

A legalizacao da terra era apenas solucionada imedia
tamente quando as terras habitadas por fndios eram terri
tórios federais (art. 9). Urna vez conseguida a· área, ou 
através de acordo comos governos estaduais, ou por per
tencer ao governo federal, efetuava-se a sua demarcacao. 
Dessa maneira, ficava garantido ao índio o usufruto das 
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n terras demarcadas, as quais nao pocliam ser arrendadas ou 
alienadas (art. 4, 6, 7). Se por um lado tornava-se um 
dever do Estado, personificado no órgao protetor, provi
denciar a posse legai das terras habitadas por ínclios, por 
outro, ele autorizava a promover a mudanca de grupos 
indígenas do seu respectivo habitat quando fosse do seu 
interesse (art. 2, item 13). 

As povoacoes indígenas tinham por objetivo substituir o 
antigo sistema de aldeamento. Nesses núcleos haveria es
colas de ensino primário e agrícola, aulas de música, ofici
nas, máquinas e utensilios agrícolas destinados a benefi
ciar os produtos cultivados. Ali, o índio poderia ·optar li
vremente pela ocupacao de sua preferencia e abandoná-la 
também quando quisesse (art. 15). O produto do trabalho 
pertenceria ao índio (art. 21). A funcao desses núcleos era 
servir de mediacao entre o indígena que mantinha . a sua 
integridade tribal e o que havia sido absorvido pelos pa
droes de cultura ocidentais. Essa concepcao de integracao 
era oriunda da filosofía positivista, que acreditava que os 
homens evoltúam através de estági_os sucessivos: 

" ... a 'povoacao indígena' torna-se assim um estágio 
espontaneo entre . o índio nómade e o trabalhador 
nacional, ou seja, entre o índio errante e o mesmo 
índio sedentário, cooperador no trabalho agrícola".9 

Por fim, o regulamento dividiu a populacao indígena em 
tres categorías: nómade, aldeado e em contato com civili
zados. Com os índios nómades o órgao pretendia, através 
de métodos brandos, estabelecer relacoes de amizade. 
Quanto aos aldeados, o governo providenciaria a efetiva 
posse da terra e, sempre que julgasse neces~ário, faria 
construir casas residenciais e estradas de rodagem, ligan
do a aldeia ao centro de consumo. Aos índios que viviam 

0 Manuel da Costa Miranda e Alípio Bandeira. "O dircito". Revista 
Mensal de Legislafdo, Doutrina e Jurisprudbicia. Rio de Janeiro. 1912. vol. 
119. p. 244. 
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em promiscuidade com civilizados, seriam estendidos os 
mesmos direitos dispensados aos outros (art. 11, 14). 

O regulamento fora vazado nos idea is programáticos de 
José Bonifácio, J. Mariano, Candido Rondon e outros. Ele 
sintetizava as reivindicacoes que haviam sido feitas em 
momentos históricos diferentes. A sua essencia era extre
mamente laica. Do seu texto foram abolidos os conceitos 
de catequese e civilizacao, e todo e qualquer vínculo da 
Igreja com o Estado. O parametro de sua acao era a as
sistencia e a protecao que a República devia dedicar aos 
indivíduos nascidos no Brasil. O objetivo era encontrar um 
ponto de equilibrio entre interesses antagónicos: de um 
lado a expansao capitalista movendo-se com toda a vora
cidade e, do outro, as populacoes indígenas resistindo obs
tinadamente. 

O texto, embora de inspiracao positivista, deixou de in
corporar a reivindicacao mais importante do programa do 
Apostolado Positivista: reconhecer os povos indígenas como 
nacoes independentes. Essa conquista seria vital para os 
índios, pois, se alcancada, todas as dificuldades para le
gitimar a posse da terra estariam resolvidas, urna vez que, 
como nacoes independentes, teriam soberania sobre os ter
ritórios que habitavam. 

3.2. O trabalhador nacional. O Decreto 8.072 regula
mentou também a relacao entre o Estado e o trabalhador 
nacional. De acordo como regulamento, o Ministério da 
Agricultura deveria promover a criacao dos centros agrí
colas. O centro agrícola, destinado a localizar o trabalha
dor nacional, seria estabelecido em áreas férteis, com cur
sos d'água e fácil comunicacao, cujas terras seriam conse
guidas através de doacoes ou compra. Nele haveria escola 
primária e agrícola, oficinas, instrumentos de lavoura e 
equipamentos para beneficiar os produtos cultivados. Ele 
seria habitado por trabalhadores nacionais, domiciliados 
no mesmo estado, que tivessem entre 21 e sessenta anos, 
de preferencia chefes de fam1'.lia, e que nao tivessem sido 
condenados por crime. Esses trabalhadores teriam direito 
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a ferramentas, plantas e sementes, auxilio de manutencao 
por tres meses, assistencia médica por um ano e transpor
te. Os lotes, com urna área de 25 a cinqüenta hectares, 
poderiam ser comprados através do pagamento imediato ou 
no prazo de seis anos. Os trabalhadores que deixassem de 
cultivar seus lotes por tres meses, sem justificativa, ou por 
má conduta se transformassem em elementos de pertur
bacao da ordem, seriam excluidos dos centros agrícolas.10 

A decisao governamental de criar os centros Agrícolas 
atendia a diversas necessidades: a) incentivar o trabalha
dor nacional, com urna legislacao que o auxiliasse na sua 
atividade produtiva, haja vista que desde a abolicao da 
escravatura fora preterido pelo Estado, ao contrário do 
que se passava com o imigrante, que desfrutava de alguma 
protecao; b) fixar o trabalhador nacional no seu estado de 
origem, a fim de evitar que, através do exodo rural, ocor
ressem desequilibrios demográficos; e) planejar o aprovei
tamento da forca de trabalho nacional; d) criar para o 
indígena os mecanismos de transicao para o modo de pro
ducao dominante. 

Como se pode observar, as medidas tomadas através do 
Decreto 8.072, tinham por objetivo auxiliar, por um lado, 
o indígena, os ex-escravos e mesticos, miseravelmente 
esquecidos pelas leis brasileiras e, por outro, beneficiar a 
acumulacao do capital, através da organizacao da produ
cao agrícola. Isso evidencia a preocupacao de segmentos 
da classe dominante com a organizacao nacional. 

A concretizacao dos trabalhos previstos no regulamento 
ficaria a cargo de uma diretoria geral com duas subdireto
rias. A primeira subdiretoria, composta por um subdire
tor, ajudantes, agronomo e desenhista, deveria planejar a 
demarcacao dos territórios indígenas, escolher locais para 
a instalacao de centros agrícolas, construir casas e estra
das, organizar o arqui vo de documentos etc. A segunda 

10 "Rcgulamento", jornal O Paíz, 28/6/1910, p. 11. Ver o interessante 
editorial do jornal O Pa{z: "Trabalhadorcs nacionais'\ 26/6/1910, p. 1, 
cols . 2-4. 
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subdiretoria, composta por um subdiretor e diversos ofi
ciais, deveria cuidar da execucAo das medidas adotadas, 
assegurar a efetiva protecao ao índio, instalar e adminis
trar as povoacoes indígenas, construir escolas, cuidar para 
que os índios nao fossem explorados etc. Nos estados onde 
o órgao indigenista tivesse representacao, .haveria um ins
petor, um audante e um escrevente. Nas povoacoes indíge
nas haveria um diretor, um ajudante e um escrevente, e 
nos centros agrícolas, um diretor, um chefe de culturas e 
um escrevente. Além do pessoal efetivo, o órgao poderla 
contratar, eventualmente, pessoas para executar os ser
vicos de demarcacao, construcao, levantamento topográfi
co, localizacao etc. 

4. A INAUGURA9ÁO DO ÓRGÁO PHOTETOR 

Com essa estrutura burocrática, foi inaugurado no dia 7 
de setembro de 1910, na sede do Ministério da Agricultu
ra, o "Servico de Protecao aos indios e Localizacao de 
Trabalhadores Nacionais". A solenidade teve início como 
discurso de R. Miranda. O ministro explicou aos presentes 
que a escolha daquela data fora proposital, pois estava 
ligada aos ideais liberais propugnados por José Bonifácio 
de Andrada e Silva, o qual entendia que a liberdade con
quistada com a Independencia deveria ser estendida aos 
negros e índios, a fim de incorporá-los A nacionalidade 
brasileira.11 

Na seqüencia dos acontecimentos, tomaram posse 
Candido Rondon, no cargo de diretor-geral, e Luís Bueno 
Horta Barbosa, no cargo de secretário. Em seguida L. B. 
Horta Barbosa leu a ata de inauguracao do novo órg~o.12 

11 Rodolfo Miranda. "Protet;ao aos índios e localiza~ao de trabalhadores 
nacionais. A ata de inslala~o do servi~o. A posse do dirctor", jornal O Paíz, 
8/9/1910, p. 3, cols. 1-5. Ver também Homenagem a José Bonifácio no 8811 

aniversário da Independencia do Brasil. Ministério da Agricultura, Indús
tria e Comércio, p. 102-113. 

12 "Ata da inslala~ao do servi~o", jornal O Pa{z, 8/9/1910, p . 3, 
cols. 1-5. 
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O documento era urna eloqüente homenagem a José Boni
fácio. Além disso, procurava estabelecer a identidade da 
política indigenista que se iniciava, recuperando as suas 
concepcOes indianistas. Aquele que fora o defensor dos 
índios no passado, a partir daquele momento tornava-se o 
patrono do servico que esta va sendo inaugurado. Tanto 
que, para materializar esse vínculo, foi convidado para 
participar da solenidade um de seus descendentes. Após a 
leitura da ata, Rondon fez uso da palavra, dando continui
dade ao acontecimento solene. 

Candido Rondan estava empolgado coma missao que 
lhe fora confiada. Para ele, havia chegado o momento de 
estender aos indígenas os beneficios que a República pro
piciava aos outros brasileiros. No seu discurso, recordou 
que fora através das "luzes da doutrina incomparável" 
que havia adquirido consciencia do problema, pois, a par
tir daí, pode avaliar com critério e justica a situacao em 
que se achavam os "povos fetichistas" e, assim, descobrir 
sua própria missao. 13 

O programa que nortearia as relacoes entre índios e civi
lizados fundamentava-se nas experiencias coroadas de 
exito que Rondon, ao longo dos anos, desenvolvera no 
Estado de Mato Grosso, orientado pelos conselhos de Tei
xeira Mendes. Os vinte anos de convivencia pacífica com 
as diferentes nacoes indígenas dessa regiao autorizavam 
Rondan a afirmar que a fundacao .de um servico de índios 
nao era urna aventura; ao contrário, baseava-se em expe
riencias acumuladas que seriam, entao, ampliadas para 
todos os cantos do país: 

"O servico que, gracas ao patriotismo e A alta com
preensao de sua missao cívica, o governo do Exmg Sr. 
Dr. Nilo Pecanha inaugura nesta data, por intermédio 
de V. E.xa nao é, pois, urna experiencia mais ou menos 
aventurosa, nem pelos processos que vao ser postos 

u CAndido Rondon. "Discurso", jornal O Paíz, 8/9/1910, p. 3, cols. 1-5. 

234 

em jogo, nem pelo funcionário que é dele encarre
gado. Ao contrário, uns e outro já foram postos A pro
va mais de urna vez e em circunstancias bem diffceis" .14 

Por fim, falou José Bonifácio, especialmente convidado 
para a cerimonia de inauguracao. Em seu discurso, nao 
poupou elogios ao ato governamental que criara o órgao, e 
aos homens que iam dirigi-lo.15 

5. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DA POLÍTICA INDIGENISTA REPU

BLICANA 

Como podemos notar, o servico que foi fundado, embora 
um pequeno órgao inc~stado no l.Vlinistério da Agricul
tura, propunha-se a contribuir com questOes de grande 
interesse nacional. Nessa época, a regiao do Brasil meri
dional foi definitivamente ocupada. Multiplicavam-se as 
vilas e fazendas. As ferrovias, a rede telegráfica e as estra-

14 Idem . Ibidem. 
u José Bonifácio. "Discurso", jornal O Paíz, 8/ 9/1910, p . 3, cols. 1-5. 

Embora um grande número de convites tivesse sido distribuido, o nome de 
Leo linda Daltro nao f oi lembrado. Na época cm que os jornais noticiaram 
a inten~ao do ministro de fundar um órgao de assisténcia ao índio, L. 
Daltro, entusiasmada coma noticia , procurou-o e lhe exp6s o seu programa 
de educa~ao lciga para os indios. Admirado com a ousadia da mulhcr, 
Rodolf o Miranda prom~teu-lhe urna nomca~ao em ocasiao oportuna. 
Agora, com profunda indigna~ao, ela sen ti u que f ora homenageada com o 
esquccimcnto, pelos anos de dcvotamento a causa indígena: "Nao fui 
lcmbrada ncssa ocasiüo. Nao merecí um convite, ainda que verbal, para 
essa solcnidade". Passado o lamentável episódio, ela voltou a fa lar com R. 
Miranda, a fim de cobrar-lhe a promessa que fizcra de nomcá-la para 
organizar urna col6nia indígena no Araguaia. Mas o ministro dcclarou-lhe 
que a dir~ao do servi~o de índios rora entregue a CAndido Rondon, que, 
como positivista, era contrário a nomca~ao de mulheres para cargos pú
blicos. Essa rcsposta ccrccou definitivamente o trabalho indigenista da 
educadora, embora lhe tenha servido como impulso para organizar um 
movimcnto de contesta~ao a discrimina~ao da mulher: 

"Rccebi as palavras do Ministro Rodolfo Miranda, como se fossem a 
declara~ao positiva da nulidade fcminina, como se ouvisse urna legenda 
ignóbil da desmoraliza~o do meu sexo!! Scnti, cnt.ao, cm mim despertar 
o espirito da rcvolta; comprcendi ser neccssário urna campanha persistente 
e tenaz no sentido de destruir o terrívcl prcconccito" (Lcolinda Daltro. 
Início do feminismo no Brasil - subsídio para a hist6ria. Río de Janeiro, 
1918, p. 14-15). 
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das de rodagem cresciam sensivelmente. Os grandes inves
timentos económicos precisavam da seguranca necessária 
contra qualquer tipo _de acao que os colocassem em ris
co. As áreas ocupadas por grupos indígenas hostis con
figuravam-se como o entrave maior ao desenvolvimento 
capitalista. 

As condicoes históricas da época formularam duas al
ternativas fundamentais para superar essa contradicao. No 
primeiro caso, o exército assumiria formalmente a repres
sao aos grupos indígenas, algo que vinha sendo feíto indi
vidualmente pelos colonos, pondo fim ao impasse. Essa 
proposta foi sugerida por von Ihering e lhe custou os mais 
veementes protestos. No segundo caso, através de métodos 
brandos, o indígena seria contatado e afastado da área de 
colonizacao, ou, entao, transfigurado em trabalhador assa
lariado. A escolha da segunda alternativa nao fora apenas 
o resultado da acao humanista de um grupo de homens. 
Ao contrário, ela atendia melhor aos interesses que esta
vam em jogo, pois ao mesmo tempo em que tornava segu
ro e duradouro o avanco económico, impedia também o 
exterm!nio dos índios, pelas armas, através da interven
cao patemalista do Estado, que os transformava em tute
lados. 

Os agentes que estavam na vanguarda desse en1preendi
mento, embora positivistas em sua maioria, necessitavam 
de urna ideologia que legitimasse a existencia da repar
ticao pública e lhes desse animo nos momentos de apuro, 
fadiga ... Nesse sentido, a Comissao Rondon, embriao do 
servico de indios, foi reconhecida como urna "missao civi
lizadora". Do mesmo modo, procurou-se recuperar, prin
cipalmente através da obra de José Bonifácio e Goncalves 
Dias, o indianismo que havia marcado a vida e a literatura 
dos primeiros anos de regime imperial e adaptá-lo a um 
novo contexto histórico - no qual já nao mais cabia na 
sua forma original. 16 

11 É importante observar que o indianismo, no período de nascimento do 
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O patriotismo desses agentes, a fé na missao cívica que 
desempenhavam e a crenca na contribuicao que poderiam 
dar para homogeneizar os diversos grupos raciais que habi
tavam o solo brasileiro, em torno de um sentimento nacio
nal, foram os componentes ideológicos que, intemalizados, 
iriam garantir a vida e o sucesso do órgao indigenista nos 
primeiros anos de sua existencia. 

6. MANIFESTA90ES DE APOIO 

O editorial do jornal O Paíz, no dia seguinte, saudou com 
grande satisfacao a decisáo governamental e atribuiu a 
Rondon, "o conquistador pacífico do noroeste brasileiro", 
a certeza de que o problema seria solucionado: 

" ... para todos quantos anelam pela realizacao do plano 
de José Bonifácio e amam o ideal republicano -
semelhante investidura é bem urna certeza de exito, 
urna auspiciosa seguranca da vitória.17 

Mas a manifestacao de apreco mais significativa certa
mente partiu de Miguel Lemos, o expoente do Apostolado 
Positivista do Brasil, já distante das lides públicas, em 
razao da idade avancada. Através de um artigo, ele deu o 
seu testemunho e confraternizou-se coma decisao gover
namental.18 Miguel Lemos recordou que, na época da 

Império, teve wn papel decisivo para a classe dominante firmar a sua 
identidade nacional. Entretanto, no período republicano, o indianismo, 
enquanto idcologia de classe, já cstava superado. A proclama~ao da Repú
blica foi o triunfo do Estado moderno, do Dircito burgués e do Capital. Com 
isso, a nova ordcm optou por outros componentes ideológicos, tais como o 
progresso, a civiliza~o. a ordem etc. A respcito do indianismo, como 
elemento de afirrna~o da nacionalidade, foram consultadas as scguintes 
obras: O caráter nacional brasileiro, Dante Morcira Lei te,~ ed., sao Paulo, 
Ed. Pioncira, 1969, cap. 8; Forma~o da literatura brasileira, Ant6nio CAn
dido, 4• cd., sao Paulo, Ed. Martins, vol. 2°, p . 9-22. 

17 Jornal O Paíz, 8/9/1910, p . 3, cols. 3-5. 
11 Miguel Lemos. José Bonifácio. Rio de Janeiro, Apostolado Positivista 

do Brasil, Publica~ao n11 305, 1910. 
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camp~nha abolicionista, os positivistas tiraram do esque
cimento as propostas de José Bonifácio de Andrada e Silva 
para regularizar a situacáo social do indio e do negro no 
Brasil. 19 Com isso pretendia lembrar que náo eram recen
tes os esforcos dos positivistas para restaurar os ideais de 
José Bonifácio, e confessou a sua profunda satisfacáo ao 
saber que o governo, enfim, havia assumido a protecao dos 
indígenas, orientado pelos principios do positivismo, o que 
considerou urna prova de que o trabalho dos positivistas 
nao havia sido em váo: 

"Criando esse servico, dentro dos limites que compe
tem ao Estado, sem nenhuma pretensao de ordem 
espiritual, e deixando o campo inteiramente aberto as 
livres tentativctSde catequese religiosa, o governo da 
República cumpriu o seu dever, e merece por isso os 
sinceros aplausos dos nossos concidadaos" .20 

A criacao de urna reparticao no Ministério da Agricul
tura, com a finalidade de assistir as populacoes indígenas, 
era um fato perfeitamente compatfvel com a estrutura 
política vigente. Seus objetivos refletiam as necessidades 
do desenvolvimento capitalista. O movimento que culmi
nou com a fundacao desse órgao foi, por sua vez, um acon
tecimento inovador. Primeiro, porque atendía as neces
sidades de implantacao de urna economía de mercado num 
país de estrutura colonial e, segundo, porque fundamen
tava-se nos princfpios políticos do Estado moderno. O 
resultado imediato desse acontecimento foi o fim do sis
tema de aldeamento enquanto prática oficial, que marcou 
a política indigenista do Império. 

19 Miguel Lemos refería-se aos planos elaborados por José Bonifácio 
para incorporar o indígena a sociedade através de métodos persuasivos e 
emancipar gradualm.cnte os escravos. 

20 Miguel Lemos. José Bonifácio, cit. p. 4. 
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7. A RESIST~NCIA DOS SETORES CONSERVADORES 

Por estar integrado ao quadro político republicano e por 
ter um papel crucial a desempenhar nas regioes de pene
tracao recente das relacoes capitalistas, era de se supor 
que o servico de fndios fosse desenvolver suas atividades 
se1n muitas dificuldades políticas. Entretanto, nao foi isso 
o que realmente aconteceu. O órgao indigenista iniciou 
seus trabalhos enfrentando muitas adversidades. Numa 
clara demonstracao de conservadorismo imanente a fra
coes da classe dominante, um intenso movimento de resis
tencia iria acompanhar, paralelamente, as atividades do 
órgao oficial. Para demonstrar o trabalho de obstrucao a 
nova política indigenista, posto em prática pelos setores 
mais reacionários da classe dominante, algumas eviden
cias sao desejáveis. 

Alguns días após a instalacao do "Servico de Protecao 
aos Índios e Localizacao de Trabalhadores Nacionais", o 
Jornal do Comércio publicou um artigo de caráter edito
rial, elogiando descaradamente as concepcoes indigenistas 
defendidas por H. von Ihering. O artigo fora motivado 
pela publicacao, em folheto, de um estudo - A questao 
dos índios - onde o díretor do Museu Paulista apresen
tava um programa para civilizar os indios bravos. O ob
jetivo do artigo era confrontar esse programa coma re
cente decisao governamental.21 

Von Ihering, que ficara conhecido após a polemica com 
Sílvio de Almeida como inimigo dos fndios, recebia tardia
mente o apoio de que tanto necessitara, e que, na época, 
nao tivera. Agora, vozes retrógradas procuravam libertá
lo da expiacao, chamando-o de "notável etnógrafo" pela 
sua contribuicao a ciencia, revelando-o como homem de 
bom senso, porque defendía a intervencao direta do Esta
do, a fim de proteger os c.olonos e sertanejos expostos aos 
ataques de índios. Os elogios que o Jornal do Comércio fez 

21 "Tres folhetos do Dr. Ihering", Jornal do Comércio,11/9/1910, p. 5, col. 
8. Ver a análise que fizcmos desse texto de von lhcring nas páginas 83-84. 
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ao programa de von Ihering foram a clara manifestacao 
dos sentimentos conservadores que nao se conformavam 
em ver criado um órgao governamental laico, destinado a 
proteger as populacoes indígenas brasileiras: 

"Mas o Estado prefere deixar as povoacoes nascentes 
ao desamparo de protecao contra o inimigo feroz, 
instituindo a catequese leiga, cujo absurdo já tivemos 
ocasi:Io de demonstrar ... " .22 

Na visao do articulista, o "sábio de Sao Paulo" fora in
justamente caluniado por defender idéias mal compreen
clidas, enquanto que o governo havia adotado urna solucao 
puramente retórica para a questao indígena. A manifes
tacao tardia do Jornal do Comércio em defesa dos ideais 
de von Ihering demonstra que os interesses que se opuse
ram a criacao do servico de indios mantinham-se coesos. 
Mas essa demonstracao de resistencia as inovacoes da 
sociedade era apenas o inicio de urna prolongada luta de 
interesses contrários. 

8. O Bo1coTE As Auv1DADES INDIGENISTAS 

No primeiro ano de sua existencia, o órgao indigenista 
implantou inspetorias em diversos estados brasileiros. As 
regioes onde a expansao económica era mais veloz torna
ram-se palco de intensos combates entre indios e colonos. 
As equipes de indigenistas encarregadas de estabelecer os 
primeiros contatos comos grupos indígenas faziam cons
tantes incursoes pela mata, na busca de uma solucao ami
gá vel para o conflito. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a 
imprensa conservadora continuava a sua insidiosa campa
nha contra a nova política indigenista. Como objetivo de 
desestabilizar o órgao, ela procurava convencer a opiniao 
pública e os governantes da inutilidade do órgao. 

22 Ibídem. 
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O resultado das pressoes políticas, organizadas e perpe
tradas pelas fracoes mais reacionárias da classe dominan
te, apareceu no projeto que fixava as despesas do Minis
tério da Agricultura, lndústria e Comércio, para o exer
cfcio de 1912.23 Coma nítida intencao de dificultar as ati
vidades do Servico de Protecao aos indios e Localizacao 
dos Trabalhadores Nacionais, o governo convulsionado de 
Hermes da Fonseca propos para o exercfcio de 1912 urna 
verba de 964:000 $, quando a previsao era de 1.400.000 $, 
o que implicava urna reducao de 436.000 $.Mas o boicote 
nao era apenas económico. Argumentando que o órgao 
indigenista nao teria tempo para provar sua eficácia, por
que o ministro da Guerra pretendia chamar de volta as 
fileiras do exército os oficiais comissionados, e porque as 
suas despesas estavam onerando o Estado, o projeto pro
punha também a restauracao oficial da catequese desen
volvida pelos missionários católicos: 

"Se, obedecendo a urna necessidade que parece ine
lutável, o governo encaminhasse e auxiliasse naquela 
árdua tarefa de humanidade os missionários católi
cos, que a ela se consagraram por vocacao, livrar-se
ia de interromper a obra comecada e, sobretudo, retro
cedería a tempo de um caminho que leva indubitavel
mente a despesas incomportáveis pela modéstia do 
nosso orcamento" .24 

9. A SOLIDARIEDADE DOS POSITIVISTAS 

Coma divulgacao dessas notícias arn1ou-se outra polemi
ca, agora a respeito da extincao do órgao indigenista. As 
vozes progressistas, que no passado se haviam levantado 
em defesa dos pavos indígenas, novamente soaram. Do 
"Templo da Humanidade", Teixeira Mendes, defensor 

23 "Projcto nQ 307", Diário do Congresso Nacional, 22/ 11/1911, p . 2.362, 
col. 2. 

24 Ibídem. 
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r indómito da República e do positivismo, manifestou o seu 
repúdio veemente ao plano. 

Em um artigo publicado tres dias após a divulgacao do 
projeto orcamentário, T. Mendes procurou demonstrar, a 
luz da filosofia positivista, que o órgao indigenista fora o 
resultado da aspiracao republicana e nao uma dádiva do 
governo brasileiro.25 Por isso, afirmava que somente os 
republicanos - que ainda poderiam vira predominar na 
classe dominante - seriam capazes de agir com eficácia 
na defesa dos povos indígenas, urna vez que se constituíam 
em urna verdadeira forca política e sua fonte de inspiracao 
era a fratemidade universal, lei suprema da República. 

O porta-voz do positivismo no Brasil estava determina
do a refutar os argumentos que visavam a desestabilizacao 
do órgao: a falta de recursos e a restauracao da catequese. 
Nesse sentido, aproveitou para solicitar ao ministro da 
Guerra, Mena Barreta, que desistisse do seu propósito de 
chamar de volta as fileiras do exército os oficiais comis
sionados noutras reparticoes públicas, outro recurso que 
visava a desorganizacao do servico de fndios. T. Mendes 
concluiu a sua análise com um brado de alerta aos que 
pretendiam empurrar para trás as rodas da história: 

"Os nossos contemporaneos podem promover urna das 
mais cruéis retrogradacoes de que seja suscetível de 
tornar-se vítima o povo brasileiro, anulando ou se
quer embaracando o servico de protecao dos selvagens 
e trabalhadores nacionais. Mas a posteridade tomará 
cantas severas aos que tiverem contribuído para se
melhante desastre".26 

As manifestacoes de repúdio ao plano que visava ani
quilar o órgao protetor continuaram. Manuel Miranda sub-, 

u R. Teixcira Mcndcs. Ainda pelos martirizados descendentes dos indí
genas e dos africanos. Rio de Janeiro, Apostolado Positivista do Brasil 
Publica~Ao ne 333, 1911. ' 

H Idem. Ibidem. p . 15. 
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diretor da segunda subdiretoria desse órgao, num eloqüente 
artigo publicado no jornal O Paíz, apresentou a opiniao 
pública provas insofismáveis de que o servico de fndios 
nao era urna extensao do Apostolado Positivista do Brasil, 
como o acusavam.27 Luso Torres, oficial do exército e 
deputado pelo Estado do Maranhao, através da "Pacoti
lha", lamenta va que o ministro da Guerra persistisse no 
seu propósito de retirar trinta oficiais que prestavam ines
timável contribuicao cívica a nacao para jogá-los a buro
cracia dos quartéis: 

"Nao quero supor que o General Mena Barreta, coma 
sua insistencia em chamar esses oficiais ao servico 
núlitar tenha obedecido a um parti pris. Mas cometeu 
um grave erro, que irá tal vez pesar dolorosamente no 
coracao de-muitos patriotas" .28 

Todavia, as pressoes económicas foram mantidas. O cerco 
económico ao órgao indigenista somente seria amenizado 
a partir de 1920, como podemos observar no gráfico da pá
gina seguinte, fechando-se novamente a partir de 1930. 

O Ministro Mena Barreta, por sua vez, decidido a fazer 
cumprir um plano em andamento para militarizar asocie
dade, obrigou o ministro da Agricultura, Pedro de Toledo, 
a dispensar os oficiais comissionados no órgao indigenista. 
Essa decisao atingia os quadros mais importantes. Homens 
que conheceram o sertao pela experiencia; que haviam des
coberto o caminho pacífico de conviver comos indígenas 
e que estavam ideologicamente convencidos de que cum
priam urna missao cívica, foram retirados abruptamente 
do sertao. Entre eles estavam Alípio Bandeira, inspetor 

27 Ma nuel Miranda. "Scrvi~o de Prote~~o aos Índios", jornal O Paíz, 27 / 
11/ 1911 , p . 4, cols. 1-3. Outras demonstra~éks de solidariedade podem 
ser encontradas no jornal O Paíz: 9/12/ 1911, p . 2, col. 6; 12/12/ 1911 , p . 4, 
col. 2; 15/12/ 1911, p . 2. 

u Luso Torres. "Um erro", Pacotilha, Maranh!o, 2/12/1911, apud 
Apostolado Positivista do Brasil, Publica~Ao ne 334, 22/12/1911, p. 15. 
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no Amazonas; Pedro Dantas, inspetor no Maranhao; Viana 
Estigarribia, no Espírito Santo; Nicolau B. Horta Barbosa, 
em Mato Grosso; Manuel Rabelo, em Sao Paulo. As vagas 
deixadas pelos oficiais foram preenchidas por homens que 
também se identificavam como trabalho indigenista. Mas 
nao impediu que o órgao entrasse em crise. 

O resultado desse ato foi a interrupcao inesperada de 
trabalhos que já haviam obtido algum exito, como ocorreu 
em Sao Paulo. Nos sertoes desse estado, na regiao de Hei
tor Legru - hoje Promissao -, o Tenente Manuel Rabelo, 
com seus auxiliares, fazia os primeiros ensaios para esta
belecer relacoes pacíficas com os índios Kaingang, que 
havia anos faziam a defesa armada daquele território. Com 
profundo pesar, o jornal O Estado de S. Paulo registrou 
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esse fato, na ocasiao em que o Tenente Rabelo passava 
pela capital desse estado, em viagem ao Rio de Janeiro, a 
fim de apresentar-se ao Ministério do Exército. Como 
observou o articulista, a pacificacao dos índios significava 
um beneficio para aquele estado e para os fazendeiros da 
regiao. Mas, com a partida do tenente, os ataques de in
dios fatalmente iriam continuar: 

"A sua retirada será, talvez, o fracasso do servico e a 
perda de todo o trabalho tao bem comecado. Mas agora 
vao ficar satisfeitos, de certo, os que lhe criavam 
embaracos de toda ordem ... ".29 

10. TEIXEIRA MENDES DENUNCIA AS PHESSÓES CLERICAIS 

Com apenas um ano de existencia, o Servico de Protecao 
aos Índios e Localizacao de Trabalhadores Nacionais pas
sava pela prova mais difícil: lutar contra a sua extincao.30 

Nao que isso fosse determinado por um programa inade
quado ou por um quadro de pessoal negligente, mas sim 
por causa das contradicoes existentes entre os interesses 
divergentes de fracoes da classe dominante. Por ser um 
órgao orientado por principios laicos, e mediador na divi
sao de terras entre fndios e colonizadores, o órgao seria 
constantemente assediado pelas pressoes das oligarquias e 
pelos setores mais conservadores da sociedade, os restos 

29 Jornal O Estado de S. Paulo, "Notas e infonna<;0es", 12/12/1911, p. 4, 
cols. 6-7. Tres meses antes de ser for~ado a abandonar o trabalho indige
nista, Manuel Rabelo conse&tuiu publicar no jornal O Estado de S. Paulo, 
de 9/11/1911, p. 4, cols. 5-7, o precioso relatório escrito por Curt Nimuen
daju, sobre o fim dos Oti, grupo indígena que, na época do seu extennínio, 
habitava a margem direita do Paranapanema, na altura dos rios Capivari 
e Laranja Doce. O relatório era o resultado do trabalho de campo que Curt 
Nimuendaju, a servi<;o do Muscu Paulista, havia realizado em 1909, no 
oeste de Sao Paulo. Nos anos scguintcs, Nimuendaju continuou o seu 
trabalho etnográfico ncssa área do estado, porém vinculado ao órgao 
indigenista republicano. Provavelmente, do contato que manteve com 
Manuel Rabclo, surgiu a possibilidade de levar ao conhecimento da popu
la9ao urbana mais esclarecida o drama dos últimos dias de vida desse povo. 

30 Prcmido pcla,s circunstancias, em 15 de dezembro de 1911, o Servi90 
de Prote9ao aos Indios e Localiza9ao de Trabalhadores Nacionais foi 
novamente regulamentado, através do Decreto 9.214. 
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da monarquía, que achavam que o índio devia ser conver
tido através da catequese. Por essa razao, a instabilidade 
se tornaría urna das peculiaridades do órgao, que iría apare
cer reiteradamente na sua trajetória histórica. 

As contradicoes entre a direcao do órgao indigenista e 
os interesses económicos da classe dominante iriam mani
festar-se periodicamente de forma conflituosa. Os antago
nismos eram gerados sempre que o órgao, no exercício da 
sua funcao, dificultasse a realizacao de práticas que in
fringissem os preceitos do Regimento 8.072. O resultado 
eram as pressoes desenfreadas que sobre o órgao recaíam. 
Em algumas situacoes essas pressoes se limitavam a acu
sacoes banais e intrigas de corredores, mas houve ocasiao 
em que a reivindicacao dos grupos conservadores era a 
extincao formal do órgao público. Os fatos narrados a seguir 
sao evidencias do drama vivido pelo. servico de índios para 
nao ceder ~s imposicOes e exigencias de seus adversários. 

Em outubro de 1912, Teixeira Mendes levou ao conheci
mento público que auxilios económicos estavam sendo ofi
cialmente dados aos representantes do clero, para a cate
quese de índios.31 Ele lembrava que a protecao aos índios 
era urna atividade específica dos agentes governamentais, 
leigos. Por isso, o governo nao podia consentir que urna 
seita religiosa interferisse no sistema de vida de grupos 
indígenas. Ao contrário, seu dever era protege-los, assegu
rando-lhes a posse da terra, preservando os seus hábitos 
culturais. 

Por acreditar na possibilidade de superar o problema, 
T. Mendes apelou aos católicos, sugerindo que se confor
massem com os princípios republicanos, pois qualquer 
tentativa deles: 

31 R. Tcixcira Mendcs. A prote~do republicana aos indígenas brasileiros 
e a catequese católica dos mesmos indígenas. Río de Janciro, Apostolado 
Positivista do Brasil, Publica~Ao n11 349; Jornal do Comércio, 19/10/ 1912, 
p. 28, cols. 3-6. 

246 

" ... para induzir os políticos brasileiros, em momento 
dado, a violar os princípios republicanos, já auxili
ando pecuniariamente os catequistas, já permitindo 
que estes submetam os indígenas a urn regime incom
pa tível com a plena liberdade - pessoal, doméstica, 
cívica e religiosa dos mesmos indígenas-, só há de 
redundar, afinal, em desgracas para os indígenas e 
anulacao das mais regeneradoras intencoes das referi
das congregacoes" .32 

A denúncia feita pelo líder dos positivistas ortodoxos, 
embora genérica, tocava na essencia da questáo. As provas 
de que necessitava para adquirir caráter específico apare
ceram alguns dias depois. 

11. RoNDON DENUNCIA os SALESIANOS 4::--

Em novembro de 1912, o diretor do Servico de Protecao 
aos indios e Localizacao de Trabalhadores Nacionais, 
Candido Rondon, dirigiu um oficio ao ministro da Agri
cultura, que foi publicado em diversos jornais do Rio de 
Janeiro, apontando diversas irregularidades na assistencia 
que a missao salesiana dispensava aos indígenas de Mato 
Grosso. O relatório era o resultado de urna visita de ins-
pecao que Rondon fizera As aldeias indígenas daquele es-
tado. 33 Acompanhado pelo padre Antonio Malan, respon-
sá vel pelo trabalho que a Igreja desenvolvía na área, Ron-
don observou urna série de práticas que transgrediam o 
regulamento. Notou, por exemplo, que a missao salesiana 1 
alugava índios aos fazendeiros, separava as maes de seus 
filhos, fornecia-lhes escassos alimentos, taxava compre-
cos altos os produtos que comercializavam, exigía a pre- f ,, 
senca dos índios na missa. Soube também que urn padre 

6 

32 Idcm. Ibidem. p . 18. 
u Candido Rondan. "Ofício", Jornal do Comércio, 5/11/1912, p . 4, 

cols. 1-2. 
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tratava os índios a pontapés e os dirigia, no trabalho da 
roca, de carabina em punho. 

Nessa ocasiao, Rondon solicitou aos padres salesianos 
que corrigissem essas práticas, pois estavam transmitindo 
ao indígena urna idéia pouco favorável da civilizaca.o oci
dental. Propos-lhes, também, que concedessem terras aos 
índios, para que eles pudessem ter suas próprias rocas. O 
padre Malan, entao, informou que na colonia de Sangra
douro seria demarcada urna área de seis metros por 2 5 
metros para fndios casados e catequizados. Com indigna
cao, Rondon esclareceu que o gesto beneficiava apenas os 
missionários: 

"Provei-lhe que semelhante providencia nao resolvia 
a questao, visto que esse pequeno lote encravado na 
grande propriedade salesiana, além de insuficiente, 
era apenas na aparencia urna posse do índio, sendo, 
de fato, um terreno de que nunca poderiam lancar 
mao. Como destacá-lo, efetivamente, de dentro da 
colonia pertencente a Ordem? Como aproveitá-lo em 
tao reduzidas dimensoes? 
"Essa medida, pois, só aproveitaria a Missao e nunca 
ªº índio, que, por ela, ficava indefinidamente preso a 
gleba salesiana". 34 

Na ex:posicao que fez ao ministro, Rondon referiu-se 
também a proposta que havia recebido do padre Malan, de 
subordinar a catequese ao servico de fndios. Mas sua res
posta foi clara: a funcao do órgao criado pela República 
era assistir ao fndio, onde quer que o encontrasse, bem 
como fiscalizar o trabalho das missoes religiosas, intervin
do quando fosse necessário para assegurar o cumprimento 
das normas republicanas. No entanto, deixou claro que, 
embora fosse impossível qualquer identidade ent~e as duas 
instituicoes, poderia haver lacos de solidariedade entre elas, 

34 Idcm. Ibídem. 
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pois o objetivo da assistencia era a prosperidade do in
dígena. 

12. A PoLE:MICA ENTRE CATÓL1cos E Pos1T1v1sTAS 

O relatório que Rondon apresentou ao ministro da Agri
cultura, entretanto, nao ficou sem resposta. No dia 7 de 
novembro, a imprensa carioca publicou um co1nunicado 
do presidente do Centro Católico do Brasil, Lacerda de 
Almeida.35 O documento acusava Rondon de ser um ins
trumento da maconaria, no seu intento de descristianizar 
a pátria, e insinuava que ele recebia milhares de contos do 
tesauro por servico que o governo norte-americano havia 
confiado aos jesuitas. Ainda mais, afirmava que a missa -
que Rondon considerava urna violencia a liberdade do fndio 
- era o termo sublime de urna doutrina que na Europa 
havia reduzido o paganismo e na América vencera a bar
bárie. Por isso, Lacerda de Almeida protestava: 

" ... contra o propósito desse sectário que abusa do 
cargo para perseguir o catolicismo ... ".36 

As repercussoes foram imediatas. A imprensa católica 
de Cuiabá, de Petrópolis, do Río de Janeiro, e os adeptos 
da catequese na Camara dos Deputados nao pouparam 
esforcos para defender os missionários e buscar contradi
coes nos atos de Rondon. Pressionado pelo cerco dos ad
versários que aproveitavam a oportunidade para reaque
cer os sentimentos dos seus fiéis, Rondon respondeu as 
acusacoes de Lacerda de Almeida. 

Numa implacável carta37
, ele esclareceu a opiniao pú

blica que as denúncias que fizera baseavam-se em fatos. 

H Laccrda de Almcida. "Comunicado", Jornal do Comércio, 7/11/1912, 
p. 6, col. 2. 

38 ldcm. Ibídem. 
37 C~ndido Rondon. "Carta", Jornal do Comércio, 10/11/1912, p. 8, 

cols. 3-5. 
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Lembrou que o servico criado pela República tinha por 
objetivo proteger o indígena de qualquer tipo de imposi
cao de sentimentos, crencas ou práticas religiosas e garan
tir-lhe o mesmo respeito, a mesma liberdade que os povos 
civilizados desfruta vam. 

Rondon refutou a acusacao de que era um instrumento 
da maconaria, cuja organizacao secreta se opunha radical
mente ao princípio positivista "Viver As Claras", e desa
fiou Lacerda de Almeida a apresentar as provas dos milha
res de contos que rec~bia do Tesouro, bem como das ou
tras acusacoes que fizera. 

T. Mendes, por sua vez-, nao vacilou em extemar a sua 
solidariedade ao companheiro de seara. Em um artigo pu
blicado na secao ineditorial do Jornal do Comércio, em 16 
de novembro, ele argumentava que a catequese era urna 
necessidade da Igreja Católica, a qual, para converter os 
povos indígenas, os havia rotulado de pagaos. E lembrava 
que a violencia fora a prática mais comum no processo de 
conversao das gentes.38 

T. Mendes acreditava que apenas a protecao republica
na, orientada pelas luzes do positivismo, poderla assegu
rar a vida das populacoes indígenas. Ainda mais, a pro
tecao poderla obter maior exito, quando exercida por 
positivistas, pois que, orientados pelo relativismo cultural, 
estavam imbuidos do espírito da fraternidade universal e 
defendiam o respei to A liberdade dos indios. 

Lacerda de Almeida nao apresentou as provas exigidas 
por Rondon e suas acusacoes ficaram sem sentido. Perple
xa, a lgreja Católica silenciou diante das palavras morda
zes de T. Mendes. Assim, os animas se acalmaram na su
perficie da sociedade. 

" R. Tcixeira Mcndes. A atitude dos positivi. .. tas para com os católicos 
e demais contemporaneos. Rio de Janciro, Apostolado Positivista do 
Brasil , Publica~ao n9 341; Jornal do Comércio, 16/ 11/ 1912, p . 7, cols. 6-8. 
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13. A TUTELA 

Em 1915, as tensOes novamente se agucaram. Nessa época 
estava sendo discutido o projeto do Código Civil, e uma 
comiss:lo fora constituida para estudar a situacao jurídica 
do indígena brasileiro. Em meados desse ano, os jornais do 
Río de Janeiro publicaram diversos artigas que reprodu
ziam o debate sobre a questao.311 No entanto, foi através 
das publicacoes do Apostolado Positivista do Brasil que se 
tornou pública a mais eloqüente manifestacao de apoio ao 
índio e de repúdio ~queles que tentavam, por todos os 
meios, desorganizar o órgao protetor. Num comovente apelo 
dirigido aos membros do Congresso Nacional, Candido 
Rondon denunciou as pressoes que o órgao vinha sofrendo, 
desde a sua fundacao e suplicou: 

"Nao consintais que urna tal instituicao pereca nem 
caía, A míngua de recursos, no rol das empresas de 
fornecer empregos". "º 

Com a aprovac:to do Código Civil, em janeiro de 1916, 
as tensoes se acomodaram, mas o cerco em torno do órgao 
protetor e do indígena permaneceu. De acordo com o novo 
código, o indígena foi enquadrado jurídicamente da se
guinte forma: 

"Art. 62• Sao incapazes, relativamente a certos atos 
(art. 147, n2 1), ou A maneira de os exercer: 
"l. Os maiores de 16 e menores de 21 anos (arts. 154 a 
156). 
"11. As mulheres casadas, enquanto subsistir a socie
dade conjuga!. 

3 • Sobre a silua~ao jurídica do índio, o jornal O Paíz publicou um inte
rcssantc artigo de Alípio Bandcira, em 2/8/1915, p. 3, col. 5. Sobre a quesülo 
da tutela, há um artigo no mesmo jornal, de 8/8/1915, p . 2, col. 3. 

"º candido Rondon. "Pró-sclvícola", in Ainda pelos martirizados 
descendentes dos indígenas e dos africanos, Rio de Janciro, Apostolado 
Positivista do Brasil, Publica~~º n9 392, 1915. 
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"III. Os pródigos. 
"IV. Os silvícolas. 
"§único. Os silvícolas ficarao sujeitos ao regime tute
lar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, o 
qual cessará a medida em que se forem adaptando a 
civilizacao do país" .41 

Em janeiro de 1918, seguindo a decisao da Lei n12 3.454, 
artigo 118, o órgao oficial foi dividido. O setor que cuida
va da localizac:io de trabalhadores nacionais foi deslocado 
para o Servico de Povoamento do Solo, ficando constituí
do, definitivamente, aquele que por muitos anos seria o 
SERVICO DE PROTECAO AOS ÍNDIOS. 

41 Código Civil, Lci 3.071, 19 de janeiro de 1916. 
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CAPÍTULO IX 

O SERVI<;O DE 
PROTE<;AO AOS ÍNDIOS: 

DA FUNDA<;AO A EXTIN<;AO 
l. A PRÁTICA INDIGENISTA 

A fundacao do SPI, em junho de 1910, foi urna vitória 
política dos setores republicanos. Foi também um golpe 
desfechado sobre a Igreja Católica que, durante o Império, 
havia desfrutado de privilégios especiais para catequizar 
indios. Na jovem nacao, outra atividade da vida social, por
tan to, havia sido laicizada. 

Na solenidade de instalacao do novo órgao, em 7 de 
setembro, os positivistas puderam assistir a concretizacao 
de um ideal a que aspiravam desde os primeiros anos do 
regime republicano. A política indigenista republicana foi 
institucionalizada como Decreto 8.072, que estabeleceu as 
normas de tratamento das populacoes indígenas. Os obje
tivos gerais que nortearam a elaboracao desse regimento 
foram dois: colocar as populacoes indígenas sob a égide do 
Estado, a fim de assegurar-lhes assistencia e protecao, e 
tornar efetiva e segura a expansao capitalista nas áreas 
onde havia conflito entre índios e fazendeiros. 

Depois de vencer a pressáo dos adversários e as barrei
ras burocráticas, restava ao SPI levar a prática os princí
pios pelos quais tanto havia lutado. A tarefa imediata era 
contatar os grupos indígenas que resistiam armados a 
invasao dos seus territórios. Com isso, pretendia evitar o 
extermfnio desses povos, bem como tornar possfvel a puni
cao dos atos contra eles praticados. Para assegurar o exito 
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,., da experiencia, o SPI contou com.al~ns .fatores decisivos, 
que serviram de suporte ~ acao indigenista: a) o contato 
com as populacoes indígenas arredi~s seguiu a estrat~ra 
de acao desenvolvida ao longo dos vinte anos de experien
cia da Comissao de Linhas Telegráficas; b) os agentes que 
atuaram como medidores entre o Estado e as populacoes 
indígenas haviam sido forjados no cotidiano do sertao; e) 
esses agentes foram formados ideologicamente A luz da 
filosofía positivista e do movimento republicano, por is~o 
acreditavam na missao cívica que a história lhes havia 
reservado; d) ainda mais, eram militares em sua maioria ~' 
simbolicamente, seriam associados com a presenca da lei, 
entao ausente no sertao; e) a indicacao de Candido Rondon 
para a direcao do órgao representava a possibilidade de 
sucesso, tanto pelo prestigio que desfrutava em setores do 
estamento militar, quanto pela sua reputac:Io de ~ome.m 
competente e corajoso. Sem essas condicoes e~cepcionais, 
provavelmente a atividade prática do SPI tena resultado 
em completa frustracao: um órgao burocrático para aten
der aos interesses das oligarquías, sob a direcao do clero, 
como aconteceu no Império. Era o que os setores conserva
dores desejavam, mas que as condicoes históricas ·nao 
permi_tiram. . 

A história da pacificacao de grupos indígenas é um im
portante indicador das técnicas utilizadas para esta?ele
cer os primeiros contatos, bem como dos componentes ideo
lógicos que nortearam a prática dos funcionários ~o SPI. 
Como vimos anteriormente, eles demonstraram diversas 
vezes o quanto eram leais ao regulamento do órgao e ao 
lema: "Morrer se preciso for, matar nunca". Essa postura 
humanista, gerada sob influencia dos valores positivis~as e 
republicanos, possibilitou urna série de contatos pacíficos. 
Os dados indicam que o primeiro ocorreu durante a cons
trucao da linha telegráfica de Cuiabá ao Araguaia.1 

1 Vcr páginas 140 a 143. 
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2. Os PRIMEIROS RESULTADOS DA A<;Ao INDIGENISTA 

2.1. Bororo. No trabalho de reconstrucao dessa linha, orien
tado pelos ensinamentos do Major Antonio Ernesto Gome~ 
Carneiro, Rondon óbteve o primeiro exito na sua carreira 
de indigenista. Certo dia, no ano de 1893, o telegrafista da 
estacao Gomes Cameiro foi surpreendido pela presenca de 
um grupo de indios Bororo que acenavam para ele. 
Seguindo instrucoes, respondeu aos acenos com gestos de 
amizade. Informado do que acontecía, Rondan dirigiu-se 
rapidamente para a estacao telegráfica. A sua chegada dei
xou os indios indecisos, mas aos poucos estes foram se fa
miliarizando, ~ medida que os presentes eram distribuidos. 

"Depois de me observarem ~distancia, comecaram os 
homens a me apalpar, a me remexer os bolsos, encon
trando o revólver que se puseram a examinar, com 
curiosidade. Tomei a arma e, depois de lhes mostrar 
as balas, apontei para o ar, fazendo coma boca 'pam, 
pam, pam, pam, pam, pam'. Como aguardassem ainda, 
fiz os seis disparos para o ar. As mulheres e as crian
cas correram espavoridas, mas os homens se man ti ve
ram firmes e receberam, com agrado, as seis cápsulas 
detonadas, que examinaram com atencao" .2 

A partir desse acontecimento as relacoes entre o pessoal 
da linha telegráfica e os índios, entao muito tensas, foram 
se tornando mais amigáveis. Nao demorou para que os 
outros grupos Bororo viessem conhecer a estacao. Estava 
firmada a paz com os Bororo do rio das Garcas. 

2.2. Nhambiquara. Durante os trabalhos de construcao 
da linha telegráfica que ligou o Estado de Mato Grosso ao 
Amazonas - 1907-1915 -, os componentes da Comissao 
das Linhas Telegráficas coordenada por Candido Rondan, 
viveram momentos dramáticos. A expedicao de reconheci
mento que partiu da Vila de Diamantina em setembro de 

2Esthc r de Vivciros. Op. cit. p . 308. 
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1907, atingiu o tao sonhado río Juruena no dia 20 de outu
bro. Como objetivo de levar presentes e, assim, fazer as 
pazes comos terrúveis indios do vale do Juruena, conheci
dos como antropófagos, Rondon avancou. Havia percorri
do apenas um quilómetro, quando, subitamente, diversas 
flechas rasgaram o ar. O destacamento havia entrado no 
cerco tático dos Nhambiquara. Por mera casualidade saí
ram todos com vida. Porém, antes de retornarem, cons
truíram um jirau alto, onde foram colocados diversos pre
sentes destinados aos indios, bem como objetos de uso 
pessoal de que os expedicionários podiam dispor. 

Nos anos seguintes, os Nhambiquara atacaram sistema
ticamente os trabalhadores da linha telegráfica. A presen
ca deles se fazia sentir a todo instante. Protegidos pela 
vegetacao, esgueiravam-se no silencio da mata, acompa
nhando a marcha lenta dos trabalhos de exploracao da 
comissao; aguardavam apenas o n1omento exa to para o 
ataque audacioso. Mesmo assim, a orientacao determinada 
por Rondon foi seguida por todos: nenhuma represália foi 
praticada, nenhum tiro foi disparado contra os indios. 

Em setembro de 1910, o Tenente Nicolau Bueno Horta 
Barbosa e o aspirante Tito de Barros, ao se distanciarem 
da turma de trabalhadores, foram surpreendidos por um 
ataque fulminante dos Nhambiquara. O primeiro foi atin
gido por duas flechas, uma no braco esquerdo e outra que 
lhe perfurou o pulmao. O segundo foi atingido em quatro 
pontos diferentes, ficando também gravemente ferido.3 Ao 
ouvirem o disparo que o tenente fez para o ar, os trabalha
dores que se encontravam próximos ao local foram ime
diatamente socorre-los. Revoltados com o trágico acon
tecimento, os trabalhadores quiseram organizar um grupo 
para ir em perseguicao aos indios. Mas o Tenente Nicolau, 
embora gravemente ferido, proibiu-os ter1ninantemente de 
praticar tal acao. 

3 Misséio Rondon. Rio de Janciro, 1916, p. 231. 
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Ao recuperar-se dos ferimentos, depois de passar longos 
días entre a vida e morte, Horta Barbosa voltou ao local e 
m~ndou roc~r em torno da árvore onde ocorrera o ataque, 
de1xando-a isolada, num campo artificial. Sob a árvore 
colocou diversos objetos que, supos, agradariam aos in
dios. Estes entenderam a mensagem, recolheram os pre
sentes e deixaram no local mandioca e flechas, -num gesto 
de retribuicao. Nos dias que se seguiram, estas cenas vol
taram a ocorrer, até que um dia os indios, ocultos da mata, 
nao se contentaram em observar o tenente colocando os · 
objetos no local convencional e, entao, mostraram-se. Im
pedidos de se comunicar pela linguagem, trocaram apenas 
alguns gestos a distancia. Com isso, caía por terra a lenda 
da ferocidade dos indios Nhambiquara, de serem eles irre
dutíveis ao contato como colonizador. O procedimento do 
Tenente Nicolau Bueno Horta Barbosa serviría, por sua 
vez, para modelar a conduta daqueles que seriamos indi
genistas do futuro, bem como para tornar mais límpidos os 
pressupostos que orientavam a escola de Rondon.4 

Os machados, facoes, tecidos e outros objetos que o in
dígena recolhia, gerava necessidades novas em seu modo 
de vida. A satisfacao dessas necessidades dependía de novos 
contatos comos colonizadores. Esse fato, associado Ama
neira fraternal como eram tratados pelo pessoal da Comis
sao de Linhas Telegráficas, acelerou o contato amigável. 

Em meados de 1910, ocorreu o primeiro contato pacífi
co. Os índios Nhambiquara, do grupo Congore, que habi
tavam o rio Buriti, visitaram o destacamento de Utiariti. O 
segundo contato pacífico com os Nhambiquara foi reali
zado por Severino de Albuquerque, com o grupo Anuze, 
na fazenda Invernada do Veado Branco, em Campos No
vos. Foi nesta ocasiao que se fizeram as primeiras ano
tacoes de algumas palavras do vocabulário Nhambiquara. 

• Na ~~oca.' A_lí~io Ban~c.ira cscrevcu um artigo sobre csse cpisódio -
urna ve rsao h1stonca e poebca - que foi publicada no jornal O Paíz de 
30/12/1910, p . 5 , col. 4. ' 
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O terceiro contato ocorreu entre o Tenente Júlio Caetano 
Horta Barbosa e os índios Nhambiquara do grupo Nene. O 
resultado foi o estabelecimento de relacoes pacíficas com 
os habitantes do Juruena e do Juína. O quarto contato 
ocorreu entre o próprio Rondon e os Nhambiquara do grupo 
Tagnani, na época em que a linha telegráfica avancava 
além de Vilhena. A partir desse encontro foram estabe
lecidas relacoes pacíficas com os indígenas que habitavam 
os vales dos ríos Ananás, Roosevelt e Festa da Bandeira5• 

O contato com os Nhambiquara passou, entao, a ser 
urna questao resolvida, haja vista que em 1912 Roquete 
Pinto apresentou no Congresso Internacional de America
nistas, realizado em Londres, um estudo detalhado a res
peito dos caracteres físicos e culturais desse povo8• Ainda 
mais, em 1914 a Comissáo Científica Roosevelt-Rondon 
percorreu despreocupadamente a regiao habitada pelos 
Nhambiquara, outrora tao temida e evitada. Durante a 
expedicao, a comissao encontrou diversos grupos de Nham
biquara e a recepcao foi amável, como pode ser constatado 
no livro de T. Roosevelt.7 Coma comunicacao telegráfica, 
o picadáo de quarenta metros de largura, diversos postos 
de abastecimento ao longo da linha e os índios dominados, 
estavam criadas as condicoes preliminares para a pene
tracao das relacoes capitalistas de producao. Comecava a 
ocupacao definitiva do noroeste mato-grossense. 

2.3. Kaingang. Em Sao Paulo, a cultura do café, que já 
passara pelo vale do Paraíba em direcao a Itu, Jundiaí e 
Campinas, atingiu, no início do século, aterra roxa de Ba
tatais, Jabuticabal, Ribeiráo Preto e Araraquara. A lavou
ra do café acelerou a imigracao, ao mesmo tempo que criou 
novos meios de transporte para atender As necessidades da 

ª Missao Rondon, cit. p. 290-294. 
'E. Roquete Pinto. "Os índios Nhambiquara do Brasil central". Interna

tional Congress of Americanists. Proceedings of the XVIII Session, Londres, 
1912. The Editorial Cornmittce - Part l. Londres, 1913, p. 382-387. 

., Theodore Roosevelt. Nas selvas do Brasil. Ver principalmente o capítulo 
"Na terrados Nhambiquara". Belo Horizonte, Ed. llatiaia, 1976. 
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producao de mercadorias. Após ocupar as terras cortadas 
pela Companhia Mojiana de Estradas de Ferro, que ligou 
Campinas a Ribeirao Preto, e pela Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, que ligou Jundiaf a Jabuticabal, a ex
pansao da economía cafeeira se lancou em direcao a urna 
larga faixa de terra existente entre os rios do Peixe e Tiete. 
Nos arredores de Bauru e Campos Novos, a mata cedia 
lugar As fazendas de café. "A sede de terras e a paixao em 
aumentar as plantacoes excitava a todos. Nao se pensava 

- . di t " 8 sena o em ir a an e .. . . 
A ocupacao dessa área se desenvolveu no final do século 

passado, a partir das nascentes dos rios do Peixe e Feio. 
Os primeiros resultados foram trágicos, pois as terras que 
estavam sendo ocupadas eram o habitat do grupo indígena 
Kaingang, o qual se mostrava hostil a qualquer contato 
com a civilizacao. Alguns dos fazendeiros que ousaram 
penetrar nessa regiao, a fim de derrubar a mata para cul
tivar o solo, pagaram coma própria vida. Os ataques indí
genas se generalizavam a medida que a pressao exercida 
pela expansao economica aumentava. Éverton Quadros 
observou em seu relatório sobre a construcao da linha tele
gráfica ligando Botucatu A foz do Tibaji, no rio Parana
panema, que a ocupacao das terras tao afamadas do rio 
Peixe, no municfpio de Campos Novos, se realizava com 
muita dificuldade. "Com incalculáveis riscos e sacrificios, 
seus campos se vao povoando, a medida em que os selva
gens os abandonam em demanda das florestas".9 

Conforme vimos, no relato que fizemos anteriormente, a 
respeito da resistencia indígena em Sao Paulo, a expedi
cao realizada pelo padre Claro Monteiro do Amaral -

'Pierre Monbeig. Pioneiros e fazendeiros de Sdo Paulo. sao Paulo, Ed. 
Hucitec-Ed. Pólis, 1984. Ver principalmente o livro 11, "A marcha pio
neira". 

•Francisco Raimundo Éverton Quadros. "Memória sobre os trabalhos 
de observa~o e explora~ao efetuada pela segunda sec~ao da Comissao 
Militar Encarrcgada da Linha Telegráfica de Uberaba a Cuiabá, de fe
vereiro a junho de 1889", Revista do Instituto Hist6rico e Geográfico 
Brasileiro, tomo IV, parte 1, 1892, p. 241. 
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objetivando catequizar os indios da regiao - fracassou, 
em razao de urna emboscada organizada por um grupo de 
indios Kaingang, que o acertaram mortalmente.10 

Claro monteiro era descendente de urna familia rica e 
tradicional. A sua marte sensibilizou profundamente a aris
tocracia paulistana, e o clima emocional gerado pelo acon
tecimento motivou a organizacao de um plano para cate
quizar os fndios bravos do sertao paulista. Assim, em maio 
de 1902, o padre capuchinho Bernardino de Lavalle, auxi
liado por um grupo de missionários, partiu de Sao Paulo 
em direcao a Campos Novas. O plano de catequese fora 
preparado principalmente a partir das informacoes colhi
das pelo padre Savino da Rimini, no rio Batalha.11 Do 
governo receberia urna verba anual de 10:000$000. De 
Campos Novos os missionários seguiram para a fazenda 
do Coronel Sancho de Figueiredo, homem truculento, a 
quem os índios temiam pelas incursoes que fazia na mata, 
a frente de dezenas de homens armados. Ajudados pelos 
"homens" do Coronel Sancho, os missionários tentaram 
em vao contatar os indios. Em urna ocasiao, entraram na 
mata acompanhados por uns sessenta homens armados, e 
chegaram a avistar dois índios, os quais só nao foram 
mortos a tiros por acaso. Entao retrocederam e foram 
implacavelmente perseguidos por um grupo de indios que 
conseguiu impar duas baixas entre os bugreiros. Com isso 
frustrava-se definitivamente o plano de catequese dos 
padres capuchinhos. 12 

Em 1905, teve inicio a construcao da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, cuja funcao era permitir o escoamento 
da producao agrícola de urna vasta regiao de Sao Paulo e 

1ºFausto Ribeiro de Barros. Padre Claro Monteiro do Amaral (trucidado 
pelos (ndios "Caingang" nos sertoes dorio Feio. Sao Paulo, 1950. 

11 Savino da Rimini. Tra i selvaggi dell 'Araguaia. Scuola Tipografica 
Franccscana, 1925. Ver principalmente os capítulos XX e XXI, onde o 
autor narra as suas expcrrnncias no scrtao de sao Paulo. 

12 Modesto R. de Taubaté e Fidélis M. de Primério. Os missionários 
capuchinhos no Brasil, cit. p . 532-537. 
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sul de Mato Grosso. A partir de Bauru, a ferrovia deveria 
entrar no Estado do Mato Grosso através do divisor de 
águas dos rios Feio e Tiete, justamente o território habita
do por grupos indígenas Kaingang. A construcao da estra
da de ferro marcou o recrudescimento da luta entre fndios 
e fazendeiros. Atuando militarmente numa linha de frente 
superior a 250 quilómetros, os indígenas procuravam obs
tinadamente proteger o seu habitat, bloqueando a pene
tracao dos invasores. Num esforco para assegurar a au
tonomia sobre o território e obter pecas de metal cortante 
os índios atacavam indistintamente todos os que ousava~ 
aproximar-se da área. Fazendeiros e bugreiros, associados 
com trabalhadores da estrada de ferro, revidavam aos 
ataques, organizando "batidas" que resultavam, com fre
qüencia, na chacina de grupos indígenas inteiros. 

Em 1905, tambémpor iniciativa do governo de Sao Paulo 
fo~ organizada a Comissao Geográfica e Geológica, com ~ 
nussao de realizar a exploracao do rio Feio-Aguapeí. Os 
expedicionários sabiam que o confronto comos índios era 
fatal, por isso armaram-se com modernas armas de repeti
cao e partiram para o sertao paulista, dispostos a furar o 
cerco do inimigo a qualquer custo. Os ataques se sucede
ram. Os expedicionários foram surpreendidos diversas vezes 
pelas flechas Kaingang e revídaram ao ataque descarre
gando suas armas de repeticao na direcao de onde haviam 
partido as flechas. Os relatórios da comissao indicam urna 
predisposicao em recha~ar, a bala, os ataques indígenas. 
Observemos a seguinte passagem: 

"A 27 viajamos desde as 7 horas sem maior novida
de, quando as 9 horas e 40, por um dos práticos, fo
mos avisados da proximídade dos índios; e, de fa
to, encontramos pouco adiante, em urna curva do rio, 
um numeroso grupo de índios, o qual foi por nós 
desbaratado, tendo eles na fuga deixado 34 flechas, 2 
arcos, 1 vara de pescar e outros pequenos objetos. É 
possfvel que tenha havido perdas por parte deles, 
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atenta a grande quantidade de sangue que encontra
mos no local". 13 

Em 1906, a Comissao Geográfica e Geológica do Estado 
de Sao Paulo realizou a exploracao do rio do Peixe, habi
tada também por índios Kaingang. ª Novamente as. terras 
e as aldeias indígenas foram invadidas por desconhecidos. 
Os índios procuraram resistir, mas acabaram recuando 
<liante da superioridade militar do invasor. 

Nos anos seguintes, a guerra entre fndios e fazendeiros 
permaneceu cruenta. Os jornais paulistas noticiavam com 
freqüencia episódios terríveis: fndios eram chacinados em 
represália aos ataques as fazendas; trabalhadores da es
trada de ferro eram trucidados, os trilhos da ferrovia ar
rancados e os dormentes incendiados. O pavor imperava 
na regiao e as terras pouco valiam. 

Em 1908, aconteceram dois fatos significativos. No Con
gresso Internacional de Americanistas, realizado em Vie
na, Albert Frie denuncio u o extermínio de grupos indíge
nas do Brasil meridional e exigiu que o Congresso tomasse 
urna posicao contrária a esse ato desumano. O fato foi am
plamente divulgado na Europa, repercutindo negativamen
te na imagem do Brasil. Na mesma época teve início urna 
polemica entre H. von Ihering, diretor do Museu Paulista, 
e Sílvio de Almeida, colunista do jornal O Estado de S. 
Paulo, que durou alguns meses. Von Ihering acreditava 
que apenas com o uso da forca seria possível afastar os 
fndios que, em Sao Paulo e Santa Catarina, impediam a 
colonizacao. Ao defender publicamente esse ponto de vis
ta, foi duramente criticado por Sflvio de Almeida, segui
do pelos positivistas ligados ao Apostolado Positivista do 

13 Júlio Bierrenbach Lima Júnior. "Rclatório". Co.missao Geográfica e 
Geológica do Estado de sao Paulo. Explorafdo dos ríos Feio e Aguapeí, Sao 
Paulo, 1906, p.11-12. Essa passagem dcmonstra que o comportamento ado
tado pela comissao geográfica em rela~ao aos índios era radicalmente 
oposta ao humanismo que guiava a Comissao Rondon. 

14 Gentil de Moura. Relatório da Explorafdo do rio do Peixe. Comissao 
Geográfica e Geológica do Estado de Sao Paulo. Sao Paulo, 1907. 
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Brasil. O processo de secularizacao das instituicoes na
cionais que estava em curso desde os primeiros dias da Re
pública e que atingiria também a relacao entre indígenas e 
Estado, laicizando-a, adquiriu mais forca com esses even
tos. A denúncia de Frie e a polemica gerada pelas opinioes 
de von Ihering foram apenas componentes que aceleraram 
o processo histórico que instaurou o Servico de Protecao 
aos indios. 

Diante da gravidade da situacao no sertao paulista, o 
SPI organizou um plano para contatar os Kaingang. ·A 
direcao dos trabalhos ficou a cargo do Tenente Manuel 
Rabelo, auxiliado pelos tenentes Candido Sobrinho e 
Sampaio, e . um destacamento militar. O plano idealizado 
por Rondon incluiu um grupo de índios Kaingang pacifi
cados, cuja funcao seria permitir a comunicacao entre as 
duas partes. O local escolhido para a atracao foi urna área 
no ribeirao dos Patos, ponto de passagem dos indígenas, 
próxima a estacao Heitor Legru (hoje Promissao). Aí tinha 
sido atacada, havia poucos dias, a turma de conservacao 
da ferrovia. N esse local, que se transformou no centro das 
operacoes, a mata foi derrubada e ranchos de pau-a-pique 
foram construídos. Quatro alqueires de terra foram prepa
rados para o cultivo de milho e feijao. 

"Todos esses trabalhos se prosseguiam no meio de 
tremendas ameacas dos selvícolas, os quais noite e 
dia cercavam o acampamento, ora tirando de suas 
buzinas lúgubres mugidos, que significavam guerra e 
exterminio, ora dando nas árvores com seus terríveis 
porretes pancadas que provocavam, no silencio da 
noite, sons pavorosos, que deixavam as almas tran
sidas de medo, A lembranca de que a cacetadas tais 
nunca havia escapado com vida urna única vf tima dos 
assaltos daqueles temerosos guerreiros" .15 

u Luís Bueno Horta Barbosa. A pacificafdo dos Caingangue paulistas. 
Conselho Nacional de Prot~ao aos Indios, Rio dcJaneiro, Publica~ao nº 88, 
1947, p. 46. 
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Nas incursoes que os agentes do servico faziam pela 
mata em direcáo ao rio Feio, encontravam freqüentemente 
ranchos de caca dos índios e neles depositavam machados, 
facoes, cobertores e quinquilharias. Ao longo de seis me
ses, todos os cuidados foram tomados a fim de evitar qual
quer tipo de atitude que pudesse ser interpretada como 
um ato de hostilidade. Nenhum tiro foi disparado, nem 
para cacar. o plano se desenvolvia com pleno exito, quan
do, em dezembro de 1911, sobreveio o acontecimento ines
perado. Por determinacáo do ministro da Guerra, Mena 
Barreta, os oficiais comissionados no Servico de Protecao , 
aos Indios foram chamados de volta As fileiras do exército: 

"E o Tenente Rabelo, depois de tantas e tao porfiadas 
diligencias teve de abandonar, por ordem do ministro 
da Guerra e intriga anónima de exploradores civis e 
militares apadrinhados pelo Jornal do Comércio, a 
causa a que empenhara seu ardoroso patriotismo".16 

Coma retirada brusca dos oficiais, o plano ficou amea
cado de se desorganizar. Para evitar que isso acontecesse, 
Manuel Miranda, subdiretor do órgao indigenista, assumiu 
pessoalmente a direcao dos trabalhos, a fim de conservar o 
que fora construído, até que fosse nomeado o novo inspe
tor. Nessa ocasiao, aproveitou para conhecer a estrada 
aberta pelos tenentes Rabelo e Sobrinho, a qual levava a 
urna aldeia indígena. Na volta houve o ataque: 

"Manuel Miranda veio do Rio e foi para além do rio 
Feio nao se deixando alertar por nós. Quando retor
nava, os Coroados atacaram e Manuel Miranda só es
capou da morte por um milagre. Urna flechada chegou 
a ativar a sela do seu animal e um índio pacificado 
recebeu um ferimento que ultrapassou sua mao. Quan
do porém os Coroados ouviram a voz do intérprete, 

11Alípio Bandcira. A cruz indígena. Porto Alegre, Livraria Globo, 1926, 
p . 65. Ver também Alípio Bandcira. Jauapery. Manaus, 1926, p . 37. 
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trocaram palavras, sem porém se mostrarem e pararam 
o a taque. Retiraram-se deixando seus arcos. Do nosso 
lado nao partiu nem um único tiro".17 

Depois disso, Manuel Miranda voltou para o Rio de Ja
neiro. Tempos depois, os índios se aproximaram do acam
pamento e flecharam um soldado que veio a falecer. Após 
esse acontecimento, o destacamento militar retirou-se, por 
ordem do ministro da Guerra, e os trabalhadores civis 
foram para Miguel Calman. Os índios voltaram ao acam
pamento e o incendiaram. Com a nomeacao de J_,ufs Bueno 
Horta Barbosa 18 para a Inspetoria de Sáo Paulo, em ja
neiro de 1912 os trabalhos recomecaram. Foram contrata
dos trabalhadores civis e, do Paraná, vieram uns doze ín
dios Kaingang já incorporados A sociedade nacional. Em 
fevereiro, o acampamento do ribeiráo dos Patos foi nova
mente ocupado, soba direcao de José Candido Teixeira e 
Manuel Silvino Bandeira de Melo. 

"Entáo recome~aram as vigilias; as arriscadíssimas 
exploracoes de trilhas, para a descoberta de lugares 
próprios para neles deixarem-se brindes; as dificul
dades de, A noite, conter-se o panico das mulheres e 

n Curt Nimucndaju. "Carta sobre a pacifica~ao dos Coroados", Aldeia 
<lo Araribá, 1912, in Textos indigenistas, Pa ulo Suess (org.). sao Paulo, 
Ed. Loyola, 1982, p. 42. 

18 Luís Bueno Horta Barbosa nasccu cm Juiz de Fora, Minas Gcrais, em 
1871, e morreu no Rio de Janciro, em 1933. Cursou a Escola Militar de Sao 
Scbastiao e, cm 1893, foi promovido a alfcres pelos scrvi~os prestados a Re
pública durante a rcvolta da Armada. Em 1894 pcrdcu urna perna cm 
acidente de bonde a foi reformado no posto de scgundo-tcncnle , mas 
conlinuou scus csludos na Escola Politécnica. Em 1901 mudou-se para 
Campinas, pois foi nomcado, por concurso público, para lccionar MccAnica 
e Astronomia no ginásio estadual dcssa cidade. Em 1909 parlicipou ati
vamcnlc do movimcnto de defcsa dos grupos indígenas brasile iros. Em 
1910 ingressou no Scrvi~o de Prolc~ao aos Indios. De 1911a1917 cxcrccu 
no Estado de Sao Paulo o cargo de inspelor. Em 1918 tornou-se diretor, 
poslo mais alto dcssc órgao. Positivista convicto, durante mullos anos 
pronunciou as conferencias semana is no Templo da Humanidade, no Rio de 
Janciro. Orcntino Martins. "Luís Bueno Horta Barbosa", Revista do Insti
tuto Histórico e Geogrdfico de Sao Paulo, vol. LXV, 1968, p. 59-62. 
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mesmo de alguns homens, apavorados quando ouviam 
o estrugir das buzinas ou o reboar das formidáveis 
pancadas vibradas contra as árvores, por bracos que 
se adivinhavam possantíssimos: e mais o trabalho de 
disfarcar esse panico com músicas de gramofone, com 
os c~ntos de paz da Vanuíre e As vezes dos intérpre
tes, chamando os temíveis visitantes, para que entras
sem no acampamento, a fim de receberem machados, 
cobertores e colares" .19 

Mas o estado de intranqüilidade nao durou muito tem
po. No dia 19 de marco apareceram alguns guerreiros de
sarmados no acampamento, dispostos a dialogar. José Can
dido Teixeira, auxiliar da Inspetoria, e um intérprete, rapi
damente foram ao encontro deles, carregados de presentes; 
mas os indios, desconfiados, recuaram. Entao, a pedido 
deles, deixaram os presentes no chao e se afastaram. Isso 
permitiu que os indígenas pegassem os objetos e voltassem 
A mata: 

"Logo depois apareceu o chefe Kaueru no picadáo e 
levantando as maos gritou Fuijurára-Fuijurára (facao
facáo). O intérprete Saturnino Préia, puxou seu facao 
do cinto e o deu ao chefe que ameacava fugir. Com 
isto foi quebrado o gelo e os Coroados vieram em 7 
abracando o intérprete e o acompanharam de bom 
grado ao acampamento. Ali ficaram relacionando-se 
otimamente bem - com todo o pessoal e depois de 3 
dias voltaram tranqüilamente para a mata" .2º 

Após esse contato amistoso, seguiram-se outros. O re
sultado obtido no acampamento do ribeiráo dos Patos de
monstrou que os conflitos entre os indígenas e os agentes 

• 
18 Luís Bueno Horta Barbosa . A pacificafiio dos Caingangue paulistas, 

cit. p . 50. 
2° Curt Nimucndaju. "Carta sobre a pacifica~o dos Coroados", cit. 

p . 43. 
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do ca pi tal poderiam ser acalmados sem o uso da violencia. 
Alguns dias depois chegaram ao acampamento o Inspetor 
L. B. Horta Barbosa, o indigenista Curt Nimuendaju, 
Manuel Miranda e o fotógrafo Sofian Niebler. Entao, 
comecaram a ser coletadas diretamente as primeiras infor
macoes a respeito dos Kaingang paulistas. Soube-se que a 
populacao que atuava militarmente numa linha superior a 
250 quilómetros nao ultrapassava a setecentos individuos. 
Eram divididos em grupos, alguns rivais por causa do roubo 
de mulheres, e habitavam a margem esquerda dorio Feio.21 

O primeiro contato foi como grupo do cacique Vauhin, 
o qual passou a morar no acampamento do ribeirao dos 
Patos. Em seguida, foram conhecidos os grupos de Iacry, 
Careg, Rugre, Congue Hui, embora o grupo do cacique 
Charin, o último a se aproximar, tenha visitado o acampa
mento apenas em 1915. Nos anos que se seguiram, após o 
contato, os fazendeiros pressionaram para que o acampa
mento fosse desocupado, em virtude da alta valorizacao 
das terras.22 Em 1916, a Inspetoria do Servico construiu 
casas e abriu rocas no lugar denominado Icatu, A margem 
da estrada Penápolis-Aguapeí, e para esse local trans
feriu a populacao indígena que habitava o acampamento 
do ribeirao dos Patos, a qual já nao ultrapassava o número 
de 64 individuos. O Icatu passou a ser considerado, pelos 
outros chefes indígenas, propriedade do grupo de Vauhin, 
por isso solicitaram também um pedaco de terra para 
morar. Mas só mais tarde foi possível atender ao pedido, 
em razao da precária situacao económica da Inspetoria. O 
novo posto foi fundado onde fora outrora a aldeia do caci
que Iacry e recebeu o nome de Vanufre.23 

11 L . B. Horta Barbosa. A pacifica~éio dos Caingangue paulistas, cit. p . 
51; Curt Nimuendaju. "Carta sobre os Coroados", cit. p . 45. 

22 J . G . Morais Filho. "Pioneiros da Noroeste". Revista do Arquivo 
Municipal, sao Paulo, vol. CXXXVIII, 1951, p . 62. 

23 Alípio Bandcira. A cruz indígena, cit. p . 67¡ J osé Ribeiro Sá Carvalho. 
"O desbravamento dos sertacs de Ara~atuba", Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de Sao Paulo, vol. XLIV (!ªparte), 1948, p. 306. Vanuíre: nome 
de urna velha índia Kaingang que a tuou como intérprete no período em que 
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r Os conflitos armados coma populacao indígena e o es-
tado de beligerancia gerados pelo desenvolvimento capita
lista no sertao paulista foram dessa forma solucionados. 
Os jornais de Sao Paulo e do Rio de Janeiro noticiavam a 
facanha realizada pelos agentes do SPI. No Congresso 
Internacional de Americanistas, realizado em Londres em 
1912, o diplomata Manuel de Oliveira Lima apresentou 
aos congressistas a nova orienta~ao da política indigenista 
brasileira.24 Para demonstrar a sua eficiencia, notificou o 
contato pacífico com os Kaingang, enfatizando o uso de 
métodos brandos. O Brasil prestava contas a comunidade 
científica internacional e tentava desfazer a imagem nega
tiva do Congresso de Viena, em 1908, quando foi acusado 
de chacinar indios como se fossem feras. 

Afastada a ameaca de ataques indígenas e construída a 
estrada de ferro, a regiao comecou a ser rapidamente ocu
pada por pequenos sitiantes e grandes fazendeiros. As terras 
foram loteadas e vendidas pelo Senador Luís Piza, que 
tinha o título de propriedade dessa vasta regiao. A valori
zacao da terra era surpreendente. Um alqueire de terra que 
custava 10$000 em 1912, aumentou para 150$000em1915.25 

Os indios, pressionados por todos os lados, foram por 
fim acomodados em pequenas reservas. A Inspetoria, sob 
as pressoes oriundas da estrutura governamental e dos pro
prietários de terra, nada mais pode fazer além disso. Ain
da mais, os efeitos negativos do contato coma sociedade 
dominante tornaram-se muito mais contundentes a partir 
da proliferacao das doencas. Urna populacao que fora esti
mada em setecentos individuos em 1912, nao passava de 

ocorrcram os primeiros contatos com os Kaingang paulistas, transmitindo 
em scus cantos mensagens de paz. 

2 4 Manuel de Olivcira Lima. "A prote~üo dos aborígincs brasilciros". 
International Congrcss of Amcricanists. Procccdings of thc XVIII Session. 
Londres, 1912, Thc Editorial Committce, Part I, p. 529-532. 

u Luís Bueno Horta Barbosa. "Relatório dos trabalhos realizados pe
la Inspetoria do Scrvi~o de Prot~ao aos Índios e Localiza~iío de Traba
lhadores Nacionais cm Sao Paulo, durante o ano de 1916", Revista do 
Museu Paulista - Nova Série, vol. 8, 1954, p. 67. 
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duzentos, em 1916. Grande parte das criancas, mulheres e 
homens foi morta por epidemias de gripe. O efeito da 
contaminac~o foi tao devastador que o grupo de Congrue
H ui foi totalmente aniquilado. Comos colonos espanhóis 
que se estabeleceram no vale do Aguapei, veio o sarampo 
que atingiu o Icatu. Urna das primeiras vitimas foi o caci
que Vauhin, que, ao lado dos seus guerreiros, chefiara a 
resistencia armada a ocupacao do seu habitat, depois fo
ram tantos outros. 26 

Assim, destruía-se a populacao humana que, ao longo 
de milhares de anos, havia convivido em perfeito equili
brio com a natureza. A civilizacao avancou, ampliando as 
suas fronteiras e deixando para trás as suas vítimas. As 
novas áreas incorporadas pelo modo de producao capita
lista testemunharam a transformacao do homem, da terra, 
dos animais e vegetais em meras mercadorias. A adapta
cao da vida as condicoes naturais que a acao magistral da 
natureza levara milenios para gerar, seria destruida pelo 
capitalismo em apenas oitenta anos. 

2.4: Xokleng. Em 1914 foram contatados os índios Xo
kleng, que viviam nas matas da araucária, entre os estados 
do Paraná e Santa Catarina.27 A ocupacao economica 
dessa regiao adquiriu maior intensidade a partir da segunda 
metade do século XIX, período em que o conflito entre 
indios e colonos tornou-se mais agudo. A acao do SPI 
desenvolveu-se através de lances espetaculares. A pacifi
cacao dos Xokleng demonstrou un1a vez mais a eficácia 
do método criado por Rondon. É claro que o SPI nao ti
nha um manual detalhado dos procedimentos a serem 
adotados para atrair urna tribo hostil, porém cada agente 
sabia, através do exito de outras experiencias, quais as 
etapas que deveriam ser vencidas, para chegar ao contato 
pacífico. 

29 Ibidcm. Ibídem. p. 70-71. 
n Um estudo minucioso da história dos Xokleng Coi realizado por Sílvio 

Coclho dos Santos. Indios e brancos no sul do Brasil - a dramática 
experiencia dos Xokleng. Florianópolis, Edcmc, 1973. 
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Seguindo a experiencia com os Kaingang paulistas, o 
SPI providenciou a abertura de postos de atracao nas 
margens dos rios Plate e Krauel, afluentes do rio Itajaí do 
norte. Os postos foram ocupados por alguns caboclos en
carregados da abertura de picadas e do cultivo de rocas de 
milho, mandioca, a'Qóbora etc., como também por alguns 
indios Kaingang, originários do Paraná que, além de con
tribuir com a manutencao dos postos, a tuariam também 
como intérpretes. Tudo foi planejado cuidadosamente. No 
final de setembro, Eduardo de Lima e Silva lioerhan, chefe 
dos trabalhos de atracao, foi informado que o posto Plate 
fora atacado. Reuniu alguns auxiliares e partiu imediata
mente para o local do ataque.28 Hoerhan era um jovem 
com pouco mais de vinte anos, natural do Rio de Janeiro. 
O seu engajamento como indigenista ocorreu durante a 
campanha pela protecao leiga do indígena, que marcou os 
anos que antecederam a fundacao do SPI. 

"Ele chegou lá ao dia imediato ao do assalto, levando 
um intérprete e remadores> porque se fizera transpor
tar em canoas pelo rio. Apenas chegado saltou, acom
panhado do intérprete: ambos deixaram as suas Win
chester nas embarcacoes, sob a guarda dos que nela 
permaneceram. 
"Enquanto encaminhava-se para os escombros, ainda 
fumegantes, das casas destruidas, o intérprete dirigia 
apelos em voz alta aos assaltantes que se supunha 
estarem ocultos na mata e nas rocas próximas. Esta 
suposicao nao tardou a ser confirmada por um ber
reiro infernal que se levantou detrás da cortina de 
vegetacao, de onde emergiram alguns homens, com as 
flechas embebidas nos arcos prestes a atirar. 
"Eduardo, destemeroso, redobrava os esforcos para 
fazer compreender aqueles homens, quais as suas in
tencoes e qual o seu desejo. Os indios pareciam abala-

21 ldcm. Ibídem. p . 143-144. 
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dos pela atitude do moco; mas hesitavam, e recuavam 
a cada passo que este da va para o seu lado. 
"Eduardo teve urna intuicao: era natural que eles des
confiassem que tudo aquilo nada mais seria do que 
uma cilada, destinada a colhe-los de improviso e cas
tigá-los pela depredacao da véspera. Precisava dar 
prova cabal de que os procurava coma alma limpa de 
todo pensamento insidioso. Despojou-se, pois, de tudo 
quanto trazia sobre o corpo e de bracos levantados . 
caminhou resoluto na direcao dos indios que lhe es
tavam na frente, prontos a desferir o golpe fatal. 
Acompanhava-o o intérprete, que em tudo o imitava e 
sem cessar repetia na língua bárbara os apelos a 
amizade e a confraternizacao. 
"Á vista disto, os fndios acabaram, depois de alguma 
vacilacao e mesmo do disparo de duas flechas 
enderecadas ao intérprete, mas que nao o atingiram, 
depondo as suas armas e assim inermes, receberam 
como irmaos os irmaos que os buscavam havia tanto 
tempo, a través de tantos riscos e perigos" .29 

Mas os Xokleng nao habitavam apenas o vale do Itajaf. 
Outro grupo vivia na regiao do rio Negro, ao norte do 
Estado de Santa Catarina. Nessa área, a resistencia dos 
índios a penetracao capitalista era cruenta, e a construcao 
da estrada de ferro Sao Paulo-Río Grande agucou ainda 
mais os conflitos. Com a fundacao do SPI, um grupo lide
rado por Fioravante Esperanca foi encarregado de pacifi
car os índios de Palmas. Disposto a cumprir a sua missao, 
Fioravante Esperanca fundou, na regiao, o posto de atra
cao Rincao do Tigre. Acionadas as técnicas de atracao, os 
indígenas atenderam aos acenos dos funcionários do SPI e 
passaram a freqüentar o posto: 

29 Jornal Urwaldsbote, Blurnenau, 30/9/1914. Trclnscrito de Basilio de 
Magalhacs. Em de/esa do índio e das fazendas nacionais. Río de Janciro, 
Typ. do Jornal do Comércio, 1925, p . 78-79. 
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"O encarregado do Posto, Fioravante Esperanca, era 
um gaúcho valente como as armas e devotadissimo 
aos seus deveres - um verdadeiro Pai para os silví
colas. Mas um dia o Posto foi visitado por dois 
fazendeiros, um dos quais, Candido Mendes, tomara 
parte em anteriores ataques aos indios; estes, muito 
fisionomistas, o reconheceram. 

"Os visitantes chegaram a hora do almoco etomaram 
parte na refeicao que estava a mesa. Quem come junto 
é aliado e irmao - Canque - na regra social dos 
botocudos. Portanto, os empregados do posta deviam 
ser como aquele fazendeiro, inimigos dos indios! E 
tudo que até entao tinham esses empregados feito para 
agradar aos indios e beneficiá-los, deveria ser trai
~ao! Num momento resolveram liquidar o assunto. 
Ardilosamente desannaram os visitantes, os quais, pelo 
que sabiam sobre ;i pacificacao dos seus antigos de
safetos, estavam inteiramente tranqililos e nao se 
opuseram ao exame que os indios, com mostras de 
curiosidade, desejavam fazer nas suas armas. 
"Em seguida caíram sobre os visitantes, massacrando
os e também aos empregados do Posto. Fioravante, 
rudemente atacado, defendia-se das cacetadas comos 
bracos robustíssimos, sempre de frente, procurando 
chamar os indios a razao. Foi recuando até o mastro 
da bandeira brasileira, que diariamente se hasteava 
no Pasto; e aí o seu cadáver foi encontrado mais tar
de, tendo no cinto o seu revólver com todas as balas 
~ntactas. Caiu fiel a divisa do Servico de Protecao aos 
Indios: 'Morrer se preciso for, matar nunca'".3º 

O heroísmo que caracterizou a prá ti ca desses indigenis
tas, mesmo que alguns relatos parecam um tanto roman
ceados, nao resultava das suas qualidades individuais. 

30 Vicente de Paula T. F. Vasconcelos. "O problema da civiliza-;ao dos 
indios", Revista do Servi~o Público, abril de 1940, vol. II, n2 1, p. 66. 
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Síntese do conceito de brandura de José Bonifácio, do 
humanismo positivista e do idealismo republicano, o Ser
vico de Protecao aos Índios era a fonte que irradiava o 
modelo de conduta a ser adotado pelos seus agentes no 
relacionamento comas populacoes indígenas. Muitos epi
sódios inegavelmente marcados por atos de bravura e des
prendimento pessoal expressam precisamente a ideologia 
que estruturou o indigenismo brasileiro nas primeiras 
décadas do período republicano, mas que, posteriormente, 
foi esmaecendo-se por determinacao das transformacoes 
históricas que se processaram no país. 

O contato pacífico com os Parintintin, habitantes da 
regiao do rio Madeira, foi outro exemplo da devocao des
ses indigenistas.31 Mas houve inúmeros outros: os índios 
dorio Jauaperi contatados por Alípio Bandeira; os Aimoré 
do Espírito Santo e os Crenac do alto rio Doce, contatados 
por Antonio M. V. Estigarribia; os Urubu na fronteira do 
Pará com o Maranhao; os índios Pataxó, Kepekiri-Uat, 
Urumi, Arikeme, Barbados; os grupos indígenas do Ji
Paraná e tantos outros. 

3. LEGISLAyÁO 

Como pudemos constatar, o Decreto 8.072, que criou o 
Servico de Protecao aos Índios em 20 de junho de 1910, foi 
o primeiro ato da República no sentido de regulamentar a 
situacao jurídica do indígena brasileiro. O Código Civil, 
promulgado em janeiro de 1916, colocou o indígena sob a 
tutela do Estado. No entanto, a regulamentacao .da situa
cao jurídica do indígena nascido em território nacional 
somente se efetivou como Decreto n2 5.484, de 27 de julho 
de 1928, que o liberou da tutela orfanológica instituida 
pela l~gislacao do Império: 

31 Curt Nimucndaju. "Os índios Parintintin dorio Madcira" , in Textos 
indigenistas, cit. p. 46-110. 
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r "Art. 111
• Ficam emancipados da tutela orfanológica 

vigente todos os indios nascidos no território nacio
nal, qualquer que seja o grau de civilizacao em que se 
encon trem". 32 

O Decreto 5.484 classüicou a populacao indígena ero 
quatro categorías: indios nómades; arranchados ou aldea
dos; pertencentes a povoacoes indígenas e pertencentes a 
centros agrícolas ou que vivero promiscuamente com civi
lizados. Em rela~ao ao nascimento, todo indígena exis
tente no território nacional, em qualquer idade, poderia 
ser lancado no registro civil. Os crimes praticados pelo 
colonizador contra o indígena seriam considerados como 
praticados por superior contra inferior. Através de dis
positivos legais, o decreto permitia a catcquese apenas por 
obra da iniciativa particular; os indios das tres primeiras 
categorias ficaram sobo amparo das autoridades federais; 
as expedi~Oes armadas contra o indígena foram terminan
temente proibidas. Nao obstante, o decreto reafirmava o 

32 Cole~éfo das leis da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 
Janeiro, Imprcnsa Nacional, vol. I, janeiro-dczcmbro, 1929, p . 111. Os 
di~posilivos jurídicos que lcgilimaram a tutela orfanol6gica íoram os 
scguintcs: 

Lci de 27 de outubro de 1831: "Art. 4°. Scrao considerados como 6ríaos, 
e entregues aos respectivos Juízcs, para lhes aplicarem as providencias da 
Ordcna~o Livro Primciro, Título Oitcnta e Oito". Cole~do das leis do Jm
pério do Brasil de 183 J, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1 • parte, 
p. 165-166. 

Decreto de 3 de junho de 1833: "A Regencia, cm nomc do Impcra<lor o 
Scnhor D. Pedro 11, Tomando cm considcra~ao que, com a cxtin~ao dos 
lugares dos Ouvidorcs das Comarcas pela Lci de 29 de novcmbro de 1832, 
ncnhuma provid~ncia se deu acerca da administra~ao dos bens pertcnccn
lcs aos Índios, de que eram Juízes privativos e Administradores os sobrcdi
tos puvidorcs: Há por bcm encarrcgar da administra~üo deles , aos Juízcs 
de Orfaos dos municípios respectivos, cnquanto pela Assembléia Gcral nao 
se dcrcrn outras providencias a tal respcito". Ibidem. 2• parte, p . 83-84. 
, Rcgulamcnlo nº 143 de 15 de mar~o de 1842: "Art. 4°. Ao:; Juízcs de 

Or!aos compete ... § 12. A administra~áo dos bens pertcnccntcs aos fndios, 
nos tennos do Decreto de tres de junho de mil oitoccntos e trinla e tres". 
lbidem. Tomo V, par1.c II, p . 181-182. 
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conceito de menoridade do indígena e o objetivo de incor
porá-lo a sociedade mais ampla. 

3.1. A Revolu~ao de 1930 e o SPI. Coro a revolucao de 
1930, que marcou a ascensao da burguesía urbano-indus
trial ao poder político, inicia-se urna nova fase da política 
indigenista brasileira. As contradicoes que engendraram o 
processo histórico que culminou no movimento revolucio
nário se agucaram nos anos de 1922-26. Artur Bernardes, 
presidente da República nesse período, governou o país 
sob estado de sítio, para defender-se das rebelioes que se 
sucediam. Em 1923 ocorreu a rebeliao contra o governo do 
Rio Grande do Sul, pacificada gracas a acao do ministro 
da guerra, Setembrino de Carvalho. Em 1924, as tropas 
rebeldes, chefiadas por Isidoro Dias Lopes, ocuparam a 
cidade de Sao Paulo, numa demonstracao de forca para 
depor Artur Bernardes. Cercados pelas forcas legais, os 
rebeldes abandonaram Sao Paulo e foram juntar-se aos 
rebeldes gaúchos. Juntos planejaram, através de urna acao 
conjugada, marchar ero direcao ao Rio de Janeiro, entao 
capital da República, a fim de colocá-la sob cerco estraté
gico. A fim de impedir a concretizacao desse plano, o 
governo Artur Bernardes providenciou urna forca militar 
especial, para bloquear a passagem das hostes rebeldes em 
direcao a capital federal. Para comandar as forcas que iam 
operar no Paraná e Santa Catarina, foi nomeado o General 
Candido Rondon. No comando de urna forca de aproxi
madamente 12.000 homens, Rondon bloqueou a passagem 
dos rebeldes, porém nao conseguiu impedir a formacao da 
lendária "Coluna Prestes", que nos anos seguintes desa
fiou as tropas governamentais, na sua incursao pelo inte
rior do país. 33 

A revolucao de 1930 teve por objeto acabar como poder 
político das oligarquias. Alguns líderes do movimento que 
derrubou o último governo das oligarquias eram rebeldes 

33 Nciil Macaulay. A Coluna Prestes. 2~ cd., Sao Paulo, Difel; Esther de 
Vivciros. Op. cit. 
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que haviam conspirado no passado. Rondon mantivera-se 
neutro durante a revolucao, pois acreditava que o proble
ma do Brasil era de ordem moral, e nao política. Nao obs
tante, coma constituicao do Governo Provisório, Rondon 
foi reformado e o Servico de Protecao aos Índios entrou 
numa fase de grandes dificuldades. 

Em 26 de novembro de 1930 o Governo Provisório criou, 
através do Decreto 19.433, o Ministério dos Negócios do 
Trabalho, Indústria e Comércio. Diversas reparticoes pú
blicas foram incorporadas pelo novo núnistério; entre elas 
esta va o SPI. 34 

3.2. A nacionaliza~iio do indígena. Em 12 de julho de 
1934, por forca do Decreto n2 24.700, o SPI foi transferido 
para o Ministério da Guerra. O governo argumentava que 
era necessário proteger as fronteiras e resguardar a nacio
nalidade e, por isso, o indígena era indispensável, pelas 
suas qualidades físicas e morais e pela sua adaptacao ao 
clima. Com isso, o SPI passou a constituir um departa
mento da lnspetoria Especial de Fronteiras. Em razao dessa 
mudanca de orientacao do órgao indigenista, o Ministério 
da Guerra ficou autorizado a rever a legislacao vigente, a 
fim de adaptá-la melhor "aos interesses de nacionalizacao 
e defesa das fronteiras". 35 

Em 6 de abril de 1936, através do Decreto n2 736, foi 
aprovado em caráter provisório o Regulamento do Servico 
de Protecao aos indios. O novo regulamento reafirmou a 
funcao do órgao em assegurar a assistencia e protecao ao ín
dio, porém propos medidas "para a nacionalizacao dos selví
colas, como objetivo de sua incorporacao a sociedade brasi
leira ". 38 Para atender a essa nova exigencia, os postos indí
genas foram classificados em: a) Postos de Atracao, Vigilan
cia e Pacificacao; b) Postos de Assistencia, Nacionalizacao 

34 Cole~do das leis da República dos Estados Unidos do Bras il. Rio de 
J anciro, Imprcnsa Nacional, vol. 11, oulubro-dczcmbro, 1931, p . 40-41. 

u Ibidem. Vol. IV, 2ª parte, julho, 1936, p. 895-897. 
• 

3
• Jbidem. Vol. I, janciro-maio, 1937, p. 347-364. 
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e Educacao. Nos postos, o indígena deveria ser educado 
para o cumprimento dos deveres cívicos, através do conhe
cimento da higiene, da escola primária, de exercícios fí
sicos, da instrucao núlitar, da educacao moral e cívica, do 
culto a bandeira, do canto dos hinos, do conhecimento das 
datas nacionais. O Regulamento 736 expressou nuancas 
nacionalistas que, provavelmente, prenunciavam a núlita
rizacao do Estado, que ocorreu a partir de 1937. Para as 
populacoes indígenas, os efeitos foram extremamente da
nosos, tanto no que se refere a destruicao da cultura in
dígena, quanto a ocupacao de suas terras. Nesse órgao, 
pouco restava daqueles ideais que permitiram a sua fun
dacao em 1910. Com as mudancas de um ministério para 
outro, muitos indigenistas se perderam em outras repar
ticoes, enquanto outros quadros desqualificados para a 
tarefa indianista foram incorporados ao órgao por simples 
influencia política. 

3.3. O Estado Novo e o indígena. Em 3 de novembro de 
1939, o Decreto-Leí n2 1.736 veio alterar novamente a si
tuacao do SPI. O governo resolveu transferí-lo para o Minis
tério da Agricultura, argumentando que o problema da 
protecao aos índios estava íntimamente ligado a questao 
da colonizacao, o que significava orientar o indígena para 
o cultivo do solo.37 

Em 22 de novembro de 1939, por forca do Decreto-Leí 
n2 l. 794, foi criado o Conselho Nacional de Protecao 
aos Índios, com a funcao de orientar o SPI em questoes 
relacionadas com a assistencia e protecao aos fndios, seus 
costumes e línguas.38 Faziam parte desse conselho: o Ge
neral Candido Rondon (presidente), o Professor Edgar Ro
quete Pinto (vice-presidente), o General Manuel Rabelo, 
o Professor Boaventura Ribeiro da Cunha, o Coronel Vi
cente de Paula Vasconcelos, a Professora Heloísa Alberto 
Torres, e o Doutor Alfeu Domingues. Ainda em dezembro 

37 Ibidem. Vol. VIII. oulubro-dczcmbro, 1939, p . 160 . 
" Ibídem. p. 209-210. 
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de 1939, diversas normas foram baixadas através do De
creto-Leí 1.886, com o objetivo de organizar o SPI no Mi
nistério da Agricultura.39 

Em 16 de outubro de 1942, através do Decreto 10.652, o 
SPI, entao vinculado ao Ministério da Agricultura; teve 
outro regimento. 40 A nova legisla~ao definia, entre outras 
finalidades do órgao, o dever de prestar assistencia e pro
tecao ao índio, garantir a posse efetiva da terra, fazer res
peitar a organizacao interna da tribo, punir os crimes contra 
ele praticados, demarcar as suas terras, estudar as suas 
origens, lfnguas, ritos, tradicoes, hábitos e costumes, "in
cutir-lhe a idéia de que faz parte da nacao brasileira e, ao 
mesrno tempo, prestigiar as suas próprias tradicoes e 
manter nele, bem vivo, o orgulho de sua raca e de sua 
tribo". Ao contrário dos últimos decretos que enfatizaram 
a necessidade de nacionalizar o indígena através de méto
dos cUsciplinares, o conteúdo desse documento deixava 
transparecer urna preocupacao humanista como indígena, 
o que recolocava o SPI no seu curso natural. 

Essa mudanca de postura do governo ero relacao ao SPI 
parece ter sido motivada pela viagem de Getúlio Vargas a 
ilha do Bananal, ocasiao em que entrou em contato direto 
coma triste realidade indígena. É possfvel, também, que o 
ditador estivesse A procura de componentes ideológicos 
genuinamente nacionais para fortalecer o regime político 
que criara com o golpe de Estado de novembro de 1937. 

4. EXTIN~AO 

Durante os 57 anos de atividade, o SPI esteve diversas 
vezes na iminencia de ser extinto. Produto do movimento 
republicano que laicizou as instituicoes brasileiras, enfren
tou desde o princípio as pressoes de setores conservadores 
e clericais, que foram radicalmente contrários a sua fun-

38 Ibídem. p. 434-435. 
4 0 Ibidem. p . 86-94. 
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da~ao. Com apenas um ano de existencia, enfrentou a sua 
primeira crise, quando o ministro da Guerra obrigou os 
quadros militares que serviam nessa repartí~~º a retor
narem As fileiras do exército. A partir de 1915 sobreveio a 
nova crise, com a diminuicao radical da verba que era 
destinada A assistencia e prot~ao do indígena, e que s6 foi 
regularizada depois de 1925. 

Além das dificuldades económicas, que foram wna cons
tante na sua existencia, o SPI enfrentou pressOes políticas 
da maior gravidade. No final de outubro de 1924, o depu
tado paranaense Artur Martins Franco apresentou um 
projeto propondo a extincao do SPI nos estados do Paraná 
e Santa Catarina. De acordo com a versao do deputado, o 
projeto foi motivado pela má administracao da Povoac~o 
Indígena de Sao Jerónimo, que compreendia tres núcleos: 
José Bonifácio, Rodolfo Miranda e Capitao Osório. As ·ter
ras pertencentes a Sao Jerónimo ha viam sido doadas pelo 
Barao de Antonina, na época do' Império, e a partir de 
1911 ficaram subordinadas ao SPI. Sob esta nova admi
nistracao, o esbulho das terras tornou-se impossível. Em 
funcao disso, os chefes da política local decidiram, através 
de um decreto, criar uro municipio dentro das terras de 
Sao Jerónimo, a fim de liberar a posse da terra que le
galmente pertencia aos indígenas. Mas o SPI interveio, 
denunciando publicamente a manobra ilegal dos políticos 
locais. A lealdade dos dirigentes do SPI com a defesa dos 
grupos indígenas, levou o Deputado Martins Franco, um 
dos interessados no negócio, a apresentar o projeto de 
extincao das inspetorias do Paraná e Santa Ca tarina. 

Na Camara dos Deputados, o projeto foi respaldado por 
alguns deputados que gostariam de ver devolvida A Igreja 
a tarefa de civilizar o indígena. Mas a voz veemente de um 
republicano levantou-se contra o projetó espoliador e rea
cionário. Em diversos discursos proferidos nos tres últi
mos meses de 1924, Basílio de Magalhaes lembrou o exito 
do SPI na pacificacao de tribos hostis, e a sua contribui
~ao no desbravamento de regióes inóspitas; e pediu pela 
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impugnacao do projeto. Aos discursos de Basilio de Maga
lhaes juntaram-se o pronunciamento de L. B. Horta Bar
bosa, denunciando os interesses escusos do projeto, bem 
como a indignacao que Rondan manifestou publicamente 
o que tornou possível superar a crise e manter a integri
dade do órgao.41 

Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, o SPI pas
sou sucessivamente por tres ministérios e teve a sua legis
lacao diversas vezes alterada. Esse foi um dos períodos de 
maior decadencia e desorganizacao do órgao. A partir de 
1940, a política indigenista brasileira passou a ser influen
ciada por um conhecimento sistemático, produzido den
tro da universidade, cujo objeto de estudo era o indígena. 

4.1. O início da Etnologia. Em 1939, época em que foi 
criada a cadeira de Etnología Brasileira, na Escola Livre de 
Sociología e Política de Sao ·Paulo, Herbert Baldus, mem
bro. dessa instituicao, afirmou que urna das finalidades do 
trabalho etnológico era "suavizar o choque causado pelo 
encentro de grupos humanos tao diferentes" .42 Preocu
pado comos perigos levados pela civilizacao, tanto a saúde 
do indígena, quanto as suas instituicoes, H. Baldus atribuiu 
ao etnólogo um papel decisivo na .preservacao das popu
lacoes indígenas. Ao etnólogo caberia, como investigador, 
estudar a fundo a estrutura e funcao de urna etnia, para 
depois, como interventor, dar a sua opiniao a respeito do 
tratamento a ser empregado para eliminar ou preservar 
certos traeos culturais. O etnólogo se diferenciava do fun
cionário administrativo e do missionário, porque se dedi
cava exclusivamente a ciencia: 

41 B~sílio de Magalhacs. Em de/ esa do índio e de sua propriedade. 
Precedido de um telegrama do General Ron don e de urna carta-prcfácio de 
L. B. Horta Barbosa. Río de J a nciro , Typ . do Jornal do Comércio, 1924; 
ldem. Em de/esa do índio e das fazendas nacionais. Precedido de urna carta 
prefácio de L. B. Horta Barbosa. Rio de Janeiro, Typ . do Jornal do 
Comércio, 1925. 

4 ~ Herbcrt Baldus. "A necessidade do trabalho indianista no Brasil", 
Revista do Arquivo Municipal, Sao Paulo, vol. LVll, maio, 1939, p. 140. 
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"O etnólogo resolve teoricamente o que eles tem de 
por em prática. Aquele representa, por assiin dizer, a 
parte legislativa, enquanto estes figuram como a exe
cutiva ".43 

O advento da etnología, no entanto, nao trouxe nenhuma 
contribtticao imediata a política indigenista, pois, ªºquepa
rece, estava mais preocupada em testar no indígena brasi
leiro esquemas teóricos sofisticados, gerados nas metrópo
les européias, do que coma luta política pela sua protecao. 

No final da década de 40, urna crise profunda tomo u 
conta do SPI. Daqueles homens que assumiram a direcao 
do órgao na época da sua fundacao, porque se identifica
vam com a prática indigenista, poucos permaneciam na 
ativa. A ideología que servira de suporte A acao indigenis
ta nos períodos críticos, aos poucos fora enfraquecendo-se, 
a medida que as condicoes de existencia material da socie
dade foram transformando-se. A história havia révelado 
que a teoría, segundo a qual o indígena evoluiria através 
de estágios sucessivos até chegar a civiliza~ao, nao encon
trou correspondencia na realidade. Em urna conversa com 
Egon Schaden, em 1949, Rondon declarou que a integracao 
do indígena na sociedade nacional criava-lhe graves proble
mas de desajustamento, pois ao abandonar urna cultura 
tribal e passar para o estado da civilizacao, em vez de 
constituir um "progresso", representava urna forma de 
depauperamento, o sacrifício de um modo mais genuino de 
ser homem. Ao invés de nacionalizar o indígena, Rondon 
afirmou que deveria ser preservada a sua cultura, pois que 
toda cultura, quaisquer que sejam os seus valores básicos, 
constituí urna forma legítima de se realizar e exprimir a 
na tureza humana. 44 

~ 3 Idcm. Ibidem. p . 141. Ver tamlt(;m do mesmo autor: "Tribos da bada 
do Aragua,i~ e o Scrvi90 de Protec;ao aos Índios", Revista do Museu Paulista 
- Nova Séne, Sao Paulo, vol. 11, 1948; "Antropología aplicada e o indígena 
brasilciro", revista Anhembi, Sao Paulo, vol. XL, nQ 119, 1960. 

44 Egon Shaden. "O problema indígena", Revista de História, Sao Paulo, 
vol. XX, 1960, p. 455. 
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4.2. A Administra~éio Malcher. Entre os anos 1950-1954, 
José Maria da Gama Malcher, entao diretor do SPI, con
tratou etnólogos e lhes entregou a direcao das principais 
divisoes do SPI, numa tentativa de preencher a lacuna . 
deixada pelo positivismo. De acordo com Darcy Ribeiro, 
na época etnólogo dessa reparticao, a "experiencia foi al
tamente fecunda e permitiu ao SPI alcancar outra fase 
alta da sua história" .45 Mas foi nessa época, também, que o 
setor clerical investi u contra o SPI. Argumentando que o 
órgao fora envolvido pelo descaso e inoperancia, o Depu
tado Plínio Coelho apresentou o Projeto nº 4.824/1954, 
propondo a extincao do SPI e a transferencia das dotacoes 
orcamentárias e dos bens do patrimonio para as missoes 
religiosas. Como objetivo de refutar a proposta do parla
mentar, Darcy Ribeiro elaborou um documento fundamen
tado em farta documentacao, e demonstrou que a protecao 
aos povos indígenas era da competencia do Estado. Com 
grande habilidade, o etnólogo esclareceu que no trabalho 
de pacificacao de grupos indígenas hostis, realizado nos 
últimos cinqüenta anos, nao havia registro da presenca de 
missoes religiosas, e que a atuacao das missoes, além do 
seu caráter empresarial, se restringirla aos grupos em 
convívio pacífico com a civilizacao.46 Com as eleicoes de 
1955, o SPI viveu urna nova situacao de crise, pois, subor
dinado as interferencias da política partidária, como 
inúmeros órgáos da administra ca o federal, foi entregue ao 
Partido Trabalhista Brasileiro.47 

Se o SPI obteve resultados espetaculares no contato com 
os grupos indígenas arredios, o mesmo nao se pode dizer 
em relacao a protecao desses povos. Com freqüencia, a 
euforia da pacificacao era sucedida por doencas contagio
sas que levavam ao exterminio grande parte do grupo 

0 Darcy Ribciro. Os índios e a civilizafdO. Rio de Janeiro, Ed. Civili-
za~ao Brasilcira, 1970, p.147. . ,, . ,. . 

.u Darcy Ribciro. "Parecer sobre o Projclo 4.824 , in Relatono. das 
atividades do SPI durante o ano de 1954. Rio de Janciro, Ministério da 
Agricultura, 1955, p. 109-124. 

u Cf. Darcy Ribeiro. Os índios e a civilizafdo, cit. p. 147. 
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contatado. Nao raro, o grupo indígena era enxotado de seu 
habitat pelas pressoes de algum fazendeiro, que reclama va 
o seu direito de propriedade. A contradicao entre pacifi
cacao e prote~ao acompanhou toda a trajetória histórica 
do SPI. No primeiro quartel do século XX, época da gran
de valorizacao das terras do sul do país, essa contradicao 
se revelou através do contato com os índios Kaingang e 
Xokleng. A medida que a expansáo capitalista dilatou as 
suas fronteiras de dominacao, outros grupos indígenas 
foram surpreendidos. Na década de 50, foram atingidos ao 
norte, pelas fronte.iras da civilizacao, os últimos redutos 
dos indígenas brasileiros. 
. 4.3. Decadencia e fim. Em 1958, Carlos Araújo lVIoreira 
Neto, etnólogo do Museu Paraense Enúlio Goeldi, forne
ceu dados estarrecedores sobre o exterrrúnio de grupos 
indígenas Kayapó que habitavam o vale do Xingu, e que 
haviam sido contatados pelo SPI. Em seu relatório, Morei
ra Neto mostrou a falta das mais elementares condicoes 
para que a protecao desses grupos se efetivasse: assisten
cia médica eficiente, defesa do território indígena, punicao 
de crimes praticados contra o indio. A esses fatores asso
ciava-se a ausencia de urna visao correta do problema 
indígena, por parte dos dirigentes do SPI.48 

Em análise feita em 1960, José Maria da Gama Malcher 
mencionou as principais causas do fracasso do SPI, já apon
tadas por Curt Nimuendaju em 1941 - as verbas insufi
cientes e irregulares, o exagero burocrático, a falta de 
auxiliares apropriados, a falta de forca para fazer valer os 
seus principios em meio hostil - e acrescentou: 

"Se tudo isso nao bastasse, a impunidade dos fal
tosos, a admissao de incapazes e o empreguismo, com
.pletam o quadro triste. O Servico de Protecao aos 

48 Carlos de Araújo Moreira Neto. "Rclatório sobre a situa~Ao atual dos 
índios Kayapó", Revista de Antropología, SAo Paulo, vol. 7, n.~.· 1 e 2, ju
nho-dezembro, 1959. 
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Índios está cada vez mais distanciado das suas finali
dades, é um órgao completamente desmoralizado".49 

O golpe de Estado acorrido em 1964 agucou ainda mais 
as contradicoes vividas pelo SPI. Do ponto de vista econó
mico, urna das razoes que motivou o golpe foi a criacao de 
mecanismos institucionais ideais para acelerar a acumula
cao do capital. Para a populacao indígena, este fato novo 
significou a intensificacao da expropriacao de suas terras, 
mais doencas, mais massacres. A situacao adquiriu tama
nha gravidade, que em 1967 o ministro do Interior, Gene
ral Albuquerque Lima, encarregou o Procurador-Geral 
Jader Figueiredo de investigar as atividades do SPI, sobre 
as quais pesavam acusacoes de corrupcao. Após urna longa 
e minuciosa investigacao, foi elaborado um relatório de 
5.115 páginas, em vinte volumes, apresentando provas de 
corrupcao administrativa e massacre de grupos indígenas 
inteiros.50 As informacoes sobre genocidio de indios atraí
ram a atencao da imprensa internacional e motivaram urna 
situacao incomoda para o governo militar brasileiro. Para 
se livrar da situacao delicada em que ficou, em razao das 
denúncias, e visando atender a pressoes de interesses eco
nómicos, o governo simplesmente extingui u o Servico de 
Protecao aos Índios. 51 

40 José Maria da Gama Malcher. "Autocrítica e plano de rcorganiza~ao 
do CNPI e SPI", outubro/1960, ms., apud Hcrbcrt Baldus, "Métodos e resul 
tados da a<;ao indigenista no Brasil". Revista de Antropología. Sao Paulo, 
vol. 10, 1962, p. 37. 

~° Cf. Shclton H . Da vis. Vítimas do milagre. Rio de Janeiro, Zahar Ed., 
1978, p. 73. 

~ 1 A fim de encobrir o problema e desviar a atcn<;ao da opiniao pública 
nacional e internaciona l , rcsolvcu o General Costa e Silva, em 5 de 
dczcmbro de 1967, a través da Lei 5.371, extinguir o Scrvi<;o de Prot~ao aos 
Índios e criar cm scu lugar a Funda<;ao Nacional do Índio. A FUNAI com
petía entre outras Cinalidadcs, asscgurar o rcspcito ao índio, a garantía da 
possc das terras, a gar-antia deacultura<;aocspontanca,a pesquisa cicntíCica. 
No en tanto, oque se viu, e os jornais noticiaram, íoi a invasao dos tcrritórios 
indígenas por fazendciros e rodovias, epidemias, assassinato de líderes 
indígenas e outros crimcs. O novo órgao logo foi desmascarado e identifi
cado como um instrumento da classe dominante que tem seus negóclos lo
calizados na área rural. E assim permanece. 
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CONCLUSAO 

Na exposicao que fizemos sobre as condicocs históricas 
que permitiram institucionalizar um departamento volta
do para o atendimento das populacoes indígenas, procu
ramos ressaltar a importancia do dcsenvolvimento capi
talista como fator gerador das transformacoes políticas. 
Nesse sentido, procuramos relacionar o dcsenvolvimcnto 
da economía cafecira, a introducao do trabalho assalariado, 
a imigracao, a formacao de urna classe de empresários com 
mentalidade liberal e a ampliacao dos meios de comunica
cao e transporte com a proclama ca o da República, com a 
sccularizacao do Estado, da educacao e de outras institui
coes e coma fundacao do Servico de Protecao aos Índios. 

A expansao rápida do capitalismo, por sua vez, levou 
scus agentes ao fatal confronto coma populacao autócto
ne que habitava as áreas que estavam em processo de ocu
pacao. A resistencia de alguns grupos indígenas e a sti{a 
disposicao para a guerra geraram focos de conflitos arma
dos que prolifcraram pelo sertao. Nos centros urbanos, o 
problema era discutido a partir de tres alternativas: ex
tcrmínio, catequese ou protecao oficial. As tres tendencias 
procuravam a solucao para os conflitos armados dentro do 
quadro institucional vigente. Todas valorizavam o desen
volvimcnto e o progresso das rcgioes inexploradas, diver
gindo apenas no método de ocupacao. 

A proposta de extermínio foi logo repudiada pelos seto
res liberais da sociedade brasileira , urna vez que achavam 
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que o indígena poderia dar a sua contribuicao A economía 
nacional se fosse incorporado através de métodos persua
sivos. A crise institucional gerada pela proclamacao da 
República, por outro lado, permitiu o questionamento da 
legitimidade da catequese que a Igreja vinha realizando 
junto aos índios. A contradicao entre o atendimento que o 
Estado dedicava ~ populacao indígena através da Igreja e 
o novo quadro institucional foi denunciada pelos positi
vistas e outros segmentos laicos da sociedade. Coma fun
dacao do SPI, em junho de 1910, a política indigenista 
entra em nova fase. O seu destino foi confiado ~queles que 
defendiam a orientacao leiga e propunham a intervencao 
direta do Estado, no sentido de assegurar aos grupos indí
genas assistencia e protecao. Essa orientacao, que para a 
época era sem dúvida progressista, pois pretendia acabar · 
com a violencia armada, demarcar os territórios dos in
dios, punir os crimes contra eles praticados e garantir o 
respeito aos seus padroes culturais, nao deixa , no entanto, 
de ver o indio como um ser que deveria evoluir do estágio 
inferior em que supostamente se encontrava para estágios 
sócio-culturais superiores, em direcao a civíliza~ao. Essa 
postura revela o caráter colonizador que iría presidir as 
relacoes entre o indígena e a sociedade dominante. 

A origem·do SPI foi entendida por nós sob um ponto de 
vista histórico, nao factual. Na investigacao das causas 
que contribufram para a sua fundacao, procuramos se
lecionar documentos que demonstram os vínculos entre a 
fase de prosperidade do desenvolvimento capitalista e a 
necessidade de urna política indigenista que correspondes
se aos seus anseios. A análise que fizemos desses docu
mentos indica alguns fatores históricos condicionando a 
funda~áo do SPI. 

Se nos reportarmos ao final do século passado, veremos 
que a omissao com que a Constitui~ao de 1891 tratou a 
populacao indígena permitiu a vigencia da orientacao 
a dotada durante o Império. Nos primeiros anos do regime 
republicano, o tratamento dos grupos indígenas ficou sob 
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a responsabilidade dos estados. Em 1906, coma criacao do 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, a ativi
dade de "catequese e civilizacao" foi transferida para a 
esfera federal, desabrigando os governos estaduais. Coma 
expansao da economía capitalista - o desenvolvimento 
das lavouras de café, as ferrovias e o telégrafo penetrando 
por territórios indígenas -, a luta entre o indígena e o 
colonizador tornou-se mais cruenta. A intervencao do 
Estado nesse contexto era mediada pela Igreja e estava 
condicionada pela descentralizacao do poder político que 
estabeleceu a autonomia dos estados. A invasao das terras 
indígenas e a incapacidade da Igreja para atuar como 
medidora agucaram ainda mais os conflitos. Nessas cir
cunstancias, a fundacao da SPI aparece como a opcao mais 
eficaz, encontrada para conciliar os interesses do desen
volvimento capitalista e a preservacao da vida do indí
gena. Desse ponto de vista ele pode ser visto como um 
organismo perfeitamente integrado a estrutura política que 
o criou. Sua funcao imediata era pacificar as tensoes so
ciais que envolviam o empreendedor capitalista e o indí
gena. O seu trabalho atendía as necessidades de fracoes da 
classe dominante que faziam investimentos económicos no 
campo; como também - ao proteger o indígena-, propa
gava a imagem de justica e fraternidade do Estado hur
gues. Nessa perspectiva, a fundacao do SPI foi a resposta, 
no plano institucional, a exigencias económicas e políticas 
geradas pelas transformacoes que ocorreram no Brasil a 
partir da segunda metade do século XIX, enquanto que a 
acao dos homens e as manifestacoes da opiniao pública 
aparecem como forcas sociais que atuaram no sentido de 
acelerar o processo histórico que culminou com a sua fun
da cao. Com profunda admiracao tomamos conhecimento 
da luta pela causa indígena levada a efeito por Leolinda 
Daltro, Candido Rondon, Albert FriC, Alfpio Bandeira, Tei
xeira Mendes, dos irmaos Harta Barbosa e tantos outros. 
Eles ficaram comos nomes gravados na história nacional. 
Mas todos desempenharam seus papéis condicionados pelo 
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momento histórico em que viveram e pelas alternativas 
que a história propos. . . . 

Em relacao aos resultados práticos da política indige
nista posta em acao pelo SPI, dois aspectos sao significati
vos. É inegável o seu exito no que se refere ao uso da 
persuacao, pois conseguiu estabelecer contato pacífico com 
inúmeros grupos indígenas beligerantes. Isso foi possível 
porque a sua atividade foi orientada pelo sentimento de 
brandura e justica, assimilado dos Apontamentos de José 
Bonifácio, por urna concepi;ao humanista e secular, origi
nária da filosofía positivista, por uro forte sentimento 
cívico, advindo do movimento republicano e pela experi
encia acumulada por um grupo de homens que, durante a 
construcao das linhas telegráficas, havia demonstrado ser 
possível o contato pacífico e o convívio com grupos indíge
nas arredios. Deve-se notar também que essa orientacao 
tornou possível a sobrevivencia de alguns grupos, tais como 
os Kaingang, Xokleng, Nhambiquara etc., os quais prova
velmente teriam sido exterminados, como ocorreu com os 
Óti se tivesse permanecido a orientacao vigente a época , . 
anterior a fundacao do SPI. Mas, por outro lado, mmto 
deixou a desejar coro relai;ao a protecao dos grupos indí
genas que contatou. A maioria desses grupos, sob pressao 
dos fazendeiros, foi encurralada em pequenos espac;os 
geográficos que o SPI, com dificuldade, conseguiu através 
de compra ou doacao. Mais trágico ainda foi o de.stino 
daqueles que pereceram sob o efeito mortífero das epide
mias levadas pelo colonizador. Sem recursos materiais para 
impedir que as doencas se propagassem e sem o respaldo 
político necessário para fazer valer de forma plena os se_us 
principios, o SPI quase nada pode fazer no plano de ass1s-
tencia e protecao. 

O SPI, como pode ser constatado, teve fases distintas. 
Os primeiros vinte anos de atividade nao se confundem 
coro o período em que entrou em decadencia. A sua pri
meira fase foi marcada pela competencia, coragem e abne
gac;ao por parte dos seus agentes. A sua posterior desor-
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ganizacao está relacionada com as pressoes e interferen
cias que freqüentemente o atingiam. O fato de a interven
i;ao do Estado junto a populacao indígena ter sido media
da, a partir de 1910, por um órgao secular, nao significou, 
no entanto, que as tendencias rivais tivessem desapare
cido. Ao contrário, elas continuaram atuando coma mesma 
intensidade. Os projetos de 1911, 1924 e 1954 que reite
radamente apresentaram propostas de reducao de verbas, 
de extincao e restauracao da catequese, como prática ofi
cializada pelo Estado, sao manifestacoes dos interesses 
económicos· e políticos que entravavam a prática do SPI. 
Embora em departamento público perfeitamente integrado 
ao sistema capitalista, o SPI passou a maior parte da sua 
existencia lutando contra a extincao, coro suas atividades 
boicotadas. Esse fenomeno é um indicador dos componen
tes ideológicos profundamente conservadores, reacionários, 
enraizados em setores da classe dominante, sempre predis
postos a entravar qualquer acontecimento inovador, mesmo 
que busque simplesmente aperfeicoar o sistema hurgues. 
A dificuldade em demarcar os territórios indígenas e fazer 
respeitar os que foram demarcados, ao longo desses anos, 
sao exemplos dos obstáculos para se colocar em prática 
urna política indigenista coerente com o mais elementar 
dos direitos do hornero: o acesso aterra. A independencia 
territorial dos grupos indígenas, apontada pelos positivis
tas no final do século passado como urna necessidade cru
cial a sobrevivencia desses povos, e contemporaneamente 
ainda sem solucao, somente será assegurada quando o 
indígena se tornar o agente histórico do seu destino. Quando 
conseguir impor-se a sociedade dominante e exigir o seu 
direito a autonomía. Enquanto estiver subordinado a urna 
instituicao que atende aos interesses da classe dominante, 
o seu futuro será incerto. 
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REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO 
N: 8.072. DE 20 DE JU·NHO DE 1910 

Do Sei·vir.o de. Proterao aos /11dios ~ Localizafai.> de Trabalhadorcs 
Nacionais 

Art. t.• O "Servi~o de Prote~áo aos Indios e Locali:a<;ao 
dos Trabalhadores Nacionais". criado no f\1inistério da Agricul
tura. lndústria e Comércio. tero por fim: 

a) prestar assistencia aos indios do Brasil. que vivam a Idea
dos. reunidos em tríbos. em estado nómade ou promiscuamente 
com civiliz<:dos; 

b) estabelecer em zonas férteis. dotadas de condi~óes de sa
lubridade. de mananciais ou cursos de água e meios f áceis e regu
lares de comunica<;ao. Centros Agrícolas. constituidos por traba
lhadores na.ci<:'nais que satisfa<;am as exig~ncias do presente re9u
lamento. 

.TITULO 1 

CAPITULO I 

- .. 
DA PROTEc;AO AOS INDIOS 

Art. 2.º A assistencia de que trata o art. J.º terá ·por objeto: 

1:. velar pelos direitos que as leis vigentes conferem aos 
indios e por outros que lhes sejam outorgados; 

2.º. garantir a efetividade da posse dos terl"itórios ocupados 
por indios e. conjuntamente. do que neles se contiver. entrando 
.em acórdo com os governos locais. serepre que for necessário; 

3.-. pór em prática os meios mais eficazes para evitar que os 
civilizados invadam tecras dos indios e reciprocaruente; · 

i.º. fazer respeitar a organizár;;áo interna das diversas tríbos. 
sua independencia .. scus hábitos e institui<;oes. nao intervindo para 
alterá-los. senao coai brandura e consultando sempre a vontade 
dos respectivos chefes; 

5:. prC1mover a punir;;ao dos crimes que se cometerem contra 
os indios; 
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6.•, fiscalizar o modo como sao tratados nos aldeamentos, 
nas colonias e nos estabelecimentos particulares: 

7:. exercer vigiláncia para que náo sejam coa9idos a prestar 
scrvi<;os a particulares e velar pelos contratos que forem feitos com 
eles para qualquer genero de trabalho; 

3.~. procurar manter relar;;ócs com as tríbos. por intermédio 
dos inspetores do servir;;o de proter;;ao aos indios. velando pela se
gurani;a deles, por sua tranqüilidade, impedindo. quanto possível, 
as guerras que entre si mantero e restahdecendo a paz; 

9:. concorrer pam que os inspetores se constitu<1m procura
dores dos indios. rcqucrendo ou designando procuradores para re
prescntá-los perante as justi,as do país e as autoridades locais; 

l O. ministrar-lhes os elementos ou no-;oes que lh~s sejam 
aplici1veis, em rela<;ao as suas ocupac;ocs ordinárias: 

11 . envidar esforr;;os ¡X>r melhorar suas condir;;óes materiais 
de vida. despertando-Ihes a atenr;;ao para os meios de modificar a 
construr;;ao de suas habita~aes e ensinando-lces livrcmente as artes. 
of ícic;s e os géneros de produ\ao agrícola e industrial para .os quais 
revelnrem aptidóes; 

J 2. promover. sempre que fór possível. e p~los meios permi
tidos em dírcito. a restituir;;áo dos terrenos que lhes tenham sido 
usurpados; · 

J 3. promover a mudan~a de certas tdbos. quando for con
veniente e C:e conforniidade coin os respectivos chefes; 

l i. fornecer aos indios instrumentos d~ músic~ que lhes 
sejam apropria<los. ferramentas. instrumentos de favoura, máqui
nas para beneficiar os produtos de suas culturas. os animais do
n1esticos que !hes forem úteis. e qu,1isquer .recursos que )hes forem 
nect>sséirios; · 

15. lntroduzir em territórios indígenas a indústria pecuária, 
quar.do as condi<;óes locais o permitirem: 

16. ministrar. sem caráter obrigatório, instru~oes prÍ:nária 
e profission'll aos filhos de indios. consultando semore a vontade 1 • 
dos p.:iis; 

17. proceder ao levantamento da estatística geral dos in- . 
dio5, com declara<;áo de suas origens. idades. línguas, profissóes 
e estudar sua situa~áo atuaJ. seus hábitos e tendencias. 
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CAPITULO 11 

DAS TERRAS OCUPADAS PO~ ÍNOlOS 

Art . 3." O Govemo Federal. por intermédio do Minist~rit> 
da Agricultura, Indústria e Comércio. e scmpre que fór necessá
rio. entrará em acórdo com os govemos dos Estados ou dos mu
nicipios : 

a) para que se legalizem convenien~e.mente a5 po~es das 
terras atualmente ocupadas pelos indios: · 

b) para que sejam confirmadas as conccssocs de tcrras, fcitas 
de acórdo com a lei de 27 de setembro de 1860; 

e) para que sejam cedidas ao ~.1inistério da Agricultura as 
terras devolutas que f orem julgéldas necessárias as povoa\Oes in
dígenas ou a instala~áo de centros .:>grh..okas. 

Art . 4.u Realizado o a<:órdo, o Govii'rno Federal mandará 
proceder a rnedi\aO e demarCél\.:ÍO dos terrCnü$, levantar a r.!S• 
pectiva planta com tódas as indicai;óes necessárias. assinalando · 
as divisas com marcos ou padrees de pedra. 

Art . 5.º Da planta e do memorial respE'ctivo, que dever:i s~r 
o mais detalhado .possivel. será d-1da c6pia aos govcrnos es taduai~ 
e municipais, conservando-se o original no .:1rquivo da dirrtori;1. 

A~t. 6." Satisfeito o disposto nos artigos anteriores. o go-
vérno providenciará pata que sej¿; garantido aos indios o usufruto 
dos terrenos. demarcados . 

Art. 7.º Os indios nao poderao arrendar. ali~nar ou gravar 
com ónus reais as terras que lhl's forem entregues pelo Govérno 
Federal . 

Art. · 8.º Os contratos dessa natureza. que forem realizadcs 
pelos mesmos, scrao considerados nulos. de pleno direito. 

Art . 9." O govérno providenciará para que nos territórios 
federais os índios sejam mantidos na plcnitude da posse dos ter
renos pelos mesmos atualmente ocupados. 

CAPITULO III 

DOS ÍNDlOS ALDEADOS. 

Art. JO. Se os indios, que e.stivere:n atualmcnte aldeados 
quiscrem fixar-se nas terras que ocupam. o govérno p:-ovidenciará 
de :nodo a lhes ser manti<la a efetivid.ade da posse adquirida. 
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Art . 11. .As terras de que t'ata o artigo anterior serio me
didas e demarcadas na forma do art . <f.•. 

Parágrafo ünico. O govémo. sempre que julgar necessário. 
forá construir casas para residencia dos indios e estradas de ro
dagcm para ligac;áo dos aldeiamentos aos centros de consumo. 

- Art . 12. Na medi<;ao e dcmarcac;áo dos terrenos e na con
c~ssao dos títulos. será observado o disposto no presente re9ula
mento e nas ins!ru<;5es respectivas. 

Art. 13. Quando os indios aldeados. na forma do art. 10. 
ocupéirem terrenos na vizinhan\a de centros populosos. ser-lhes~á 
concedida. além da área destinada a sua residéncia habitual. 11ma 
~u~rfície de terreno. em lugar conveniente. para as culturas a que 
se dedicarem. · 

CAPITULO IV 

DOS ÍNDIOS NÓM/\DES E pos QUE SE MANTJVEREM 

EM PROMISCUIOADE COM <:JVILIZJ\OOS 

Art . 14. A ¿iretoriél. por intcrmédio dos inspetores. pro
cur<irll. por meios hrandos, atrair os indios que viverem cm estado 
nóméld~ e prestorá aos que se mantiverem em proroiscuidade com 
civilizodos a mesma assistencia que Jhe cabe dispensar aos mais 
indios. 

Parágrafo · único. Para o servi\o relativo aos indios nóma
des, poderá ser admitida pe]o ministério, sob proposta da diretO
ría. o pessoal extraordinário que fór preciso. 

CAPITULO V 

DAS POVOA~ÓES INDÍGENAS 

Art. 15. Cada um dos antigos aldeamentos. reconstituidos 
de acórdo com us prescri\óes do presente regulament'>. passará a 
denomin<1r-se "Povoac;áo Jndigena", on~e serao estabelecidas es
colas para o ensino primário. aulas de música, oficinas. máquinas 
e utensilios agrícolas, destinados a beneficiar os produtos das cul
turas. e campos apropriados a aprendizagem agrícola. 

Pélrc'igrafo úr.ico. Nao será permitido. sob pretexto algu:n. 
coé\gir os indios e seus filhos a qualqiler ensino ou aprendizagcm. 
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devendo limitar-se a a~áo dos inspetor e de seus auxiliares a pro
curar convence-Jos, por meios brandos, dessa neccssidadc. 

Art. 16. Anexas aos campos de que trata o artigo anterior, 
haverá. se<;é>es especiais para apicultura. sericicultura. pequen~s 
indústrias. cria<;áo de animais doméstkos, etc . 

Art. 17. Sao extensivos aos indios localizados cut "Povo.:i
<;ao Indígena" os auxilios conferidos no presente regulamento as 
tribos cujos terrenos forem medidos e demarcados pelo Governo 
Federal, além de alimenta<;ao, nos seis primeiros mes~s de esta
belecimento na povoa<;io. socorros médicos e outro~ recursos, scm
pre que forem necessários . 

Art. 18. O Ministro da Agrkultura. Indtistría e Comé'rdo 
estabelecerá prémios para os funcionarios da diretoria, nos E!=
tados; que adquirirem perfeito conhecimento da Jíngua gera! dos 

. indios e de seus dialetos. · 

Art . 19. O Govérno Federal poderá aceitar a transfer¿nci3 
para sua ..jurisdi<;ao dos aldeamcntos ou quaisquer i:lstitui\OcS des
tinadas a educa<;áo dos indios, mantidos por governos esta<lu~is. 
municipais ou por as5ocia·~oes. desde que lhc sejam c~didos os 
terrenos em que Eorem estabelecidos e as respectiva::> instah.,o~. 

Art. 20. Tais aldeamentos ou institui<;óes passa::áo 1090 ao 
tegime instituido no presente regula~1cnto para 1)S similares crié\-
dos pelo Governo Federa?. · . 

, Art. 21. Os indios traba!ha ráo livre:nente e terao pleno di-
reito ao produto integral do seu trabalho. 
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contrários a orienta~o laica, atua .. 
ram sorrateiramente no sentido de 
entravar as atividades do órg~o. Por 
fim, aponta o exito que o Servi~o 
de Prote~o .aos f ndios obteve no 
que se relaciona ao contato pacífi .. 
co comos grupos indígenas que re .. 
sistiam, mas também indica a sua 
impotencia para impedir que, após 
o contato, as doen~as transmitidas 
ceifassem milhares de vidas e que 
os sobreviventes fossem encurra .. 
lados em pequenas reservas. 

José Mauro Gagliardi nasceu em 
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nou no ensino público estodual .. 
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Femllo Dias Pais (Pinheiros) e, a 
partir de 1980, passou a lecionar em 
curso superior (Faculdodes Assoeia .. 
das Ipiranga e Faculdade Anhembi/ 
Morumbi). Em 1985, apresentou 
dis~ de mestTado - O Indígena 
e a República ... na PUC/SP, onde 
atUalmente faz. doutoramento. v 


	000
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213
	215
	217
	219
	221
	223
	225
	227
	229
	231
	233
	235
	237
	239
	241
	243
	245
	247
	249
	251
	253
	255
	257
	259
	261
	263
	265
	267
	269
	271
	273
	275
	277
	279
	281
	283
	285
	287
	289
	291
	293
	295
	297
	299
	301
	303
	305
	307
	309
	311
	312

