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PROTEÇÃO E INCORPORAÇÃO: A QUESTÃO INDfGENA NO 
PENSAMENTO POLtTICO DO POSITIVISMO ORTODOXO* 

/ urandyr Carvalho Ferrari Leite 
(CEDl/PPGAS, Museu Nacional, UFRJ) 

São muitas as razões para se realizar uma leitura das propostas e 
posições · àssumidas pelos positivistas no que se refere aos indígenas bra
sileiros. A principal é a constante referência a estes - seja como ideólogos 
ou simplesmente ressaltando o papel do positivista Rondon - quando se 
trata· de historiar a fase iniciada à época da criação do Serviço de Proteção 
·aos fndios e Localii2ação do~ Trabalhadores Nacionais (SPILTN), em 1910. 
Isto cresce de importância quando o debate sobre a continuidade dos pre
ceitos daquele ~rviço na FUNAI está permanentemente aberto nos dias 
de hoje1 . · 

Repensando a historiografia do indigenismo, no que se refere à cria
ção · do SPIL TN, LIMA ( 1985) Clestaca a visão monolítica desta, a qual, 
omitindo as disputas entre os diversos agentes e projetos indigenistas, 
reforça a versão oficial produzida dentro do próprio órgão, que pelo "va
zio de interpretações", acaba por ser reproduzida mesmo pelos que discor
dam desta orientação2 • Darcy Ribeiro tem aí um papel fundamental por 
agir como divulgador destas "propostas positivistas", como destaca LIMA 3 • 

Além da proposta de proteção, o papel dos positivistas, sua dedicação 
e altruísmo, é destacado nestas representações. Se isto ocorre pela insus
peita participação destes no órgão oficial, como o foram Rondon, Luiz 
Bueno Horta Barbosa, Alípio Bandeira e o próprio Darcy Ribeiro (eles 

( *) - Trabalho apresentado no curso Yensamento Político Brasileiro, minis· 
trado pelo Prof. José Murilo de Carvalho, no IUPERJ, 2<? sem. /87. 

Revista de Antropologia, (30/31/32, 1987/88/89). 
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256 Jurandyr Carvalho Ferrari Leite 

mesmos propagandistas e fontes), tal procedimento ilude quanto aos diversos 
interesses presentes, não só no campo indigenista, mas no próprio órgão es
tatal e na ação governamental. 

Nas suas ações práticas, o SPILTN, desde o início, conformou-se a 
diversos interesses, não só limitando suas ações, como também por meio 
de pessoas que dele participavam, apesar de subordinadas às clientelas po
líticas da época, estranl1as ao positivismo. Já em 1911, Manuel Miranda, 
em carta pessoal a seu amigo inspetor L. Bueno Horta Barbosa, revela sua 
desesperança com a s~tuação de indicações por interesses políticos, de ins
petores para o Serviço4

• Este tipo de composição relativiza tanto a força 
do positivismo na definição das práticas do SPILTN, quanto esta teoria 
enquanto "fundamento ideológico" deste, tal como pretende Darcy Ri
beiro5. 

Ainda assim, uma leitura interna das propostas de ação política dos 
positivistas ortodoxos se faz muito necessária, não tanto no sentido de de
preender continuidades, mas no de avaliar o que o mito esconde. Ao 
identificar os "fundamentos ideológicos" com o positivismo, encarnado em 
Rondon, Darcy Ribeiro ( 1962) ressalta o caráter pacífico das ações e 
o altru·ísmo, a idéia de separação entre Estado e Igreja e a proposta de 
proteção. O que não se pode perceber aí é que o positivismo ortodoxo 
assumia-se como proposta global para a Pátria e para toda a Humanidade. 
Desta forma, esta redução praticada na construção do mito (Positivismo 
e Rondon) não só esconde as ações práticas do SP·IL TN ao trabalho ana
lítico, como não dá a perceber que há, contido aí, uma proposta de ação 
a partir de uma idéia de Brasil. 

Há ainda aquelas leituras, em si contaminadas pelo mito direta ou 
indiretamente, que, tomando t6picos das propostas do Apostolado Positi
vista, chega a conclusões, no mínimo, estranhas ao conjunto das idéias 
apresentadas. Um exemplo é ver, nas propostas de proteção do território 
indígena e de tratamento a estes enquanto nações livres, um reconhecimen
to da autonomia e soberania destas populações, o que parece contraditório 
com a proposta de incorporação à sociedade moderna e assimilação à 
nação brasileira6 • 

Até agora falei indiscriminadamente do positivismo, propondo, no 
entanto, uma análise das propostas apresentadas pelo positivismo ortodoxo; 
porém, em que medida está a se falar de positivismo "ortodoxo" quando 
cita-se os fundamentos positivistas e o próprio Rondon como implemen;. 
tador de um projeto positivista? 

Pautando-me em NACHMAN (1972:19), concebo como positivistas 
ortodoxos aqueles que seguem as idéias religiosas elaboradas por Comte 
e, "heterodoxos" os que, embora rejeitando a religião, orientam-se pelos 
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ensinamentos não-religiosos de A. Comte. Entre os "ortodoxos" pode-se 
diferenciar dois grupos: os seguidores . e os não-seguidores da Igreja Positi· 
vista do Brasil . 

Preocupados com a unidade nacional e, neste sentido, destacando o 
valor da mistura das três raças, os positivistas ortodoxos da Igreja desen
volveram uma proposta sistemática para a questão indígena 7 • 

Em 1894, o Apostolado publica um panfleto, assinado por J. Mariano 
de Oliveira (Pelo Indígenas Brasileiros), em que são sistematizados os 
principais aspectos da proposta do Apostolado. Os textos, tratando especi
ficamente do assunto, voltam a aparecer após 1908, com a polêmica gerada 
a partir de um artigo do diretor do Museu Paulista, o alemão Hermman 
Von Ihering, e com os indícios da criação do SPILTN8 • Não há diferença 
significativa entre os textos e não há problemas em tratá-los como .unidade. 

A referência aos indígenas é, no entanto, constante e vem desde a 
época de criação da Igreja. Dentro da idéia de Pátria, os indígenas apa
recem como formadores da nacionalidade e como empiricamente coníede
rados, sendo reivindicado para eles um tratamento diferenciado. É pre
cisamente neste aspecto que podemos ler, nas propostas positivistas para 
os índios brasileiros, uma idéia de como atuar politicamente e uma idéia 
de Brasil (governo e nação) . 

I 
Enquanto Igreja,. era cobrado de seus membros dedicação aos 

princípios da Religião da Humanidade. Cabia ao Apostolado o papel de 
guia. espiritual e disseminador das idéias do Mestre. Para aqueles que 
eram membros confirmados pelo Apostolado9 , é de se supor que o segt,ti
mento ao dogma e aos preceitos da Igreja no Brasil era a forma de demons
trar sua dedicação. Por isso mesmo, as posições do Apostolado são rele
vantes, embora possa haver pequenas diferenças de membro a membro. 

Dos membros do SPILTN, seu diretor, Candido Mariano da S. RÓn
don, era um membro da Igreja, tratado como confrade nos escritos do Apos
tolado10. Destaque-se mais dois membros da Igreja e do SPIL TN que ti
nham papel de destaque no órgão, agindo como propogandistas: Luiz 
Bueno Horta Barbosa e Alípio Bandeira. 

Membro da Igreja, assim como muitos de seus familiares~1 , Horta 
Barbosa chegou mesmo a nomear suas filhas mulheres de Clotilde: Clotilde 
Rosália, Clotilde Virgínia, Clotilde Isabel e Clotilde Luiza numa rlara 
homenagem à Clotilde de Vauz12

, que simbolicamente para os ortodoxos, 
tem influência direta na definição de A. Com te a respeito do caráter reli· 
gioso da doutrina. Por fim, Alípio Bandeira chegou a casar-se na Igreja 
Positivista, embora dela tenha divergido em finais da década de 2013 . 
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Embora supondo-se que eles seguiam a diretriz do Apostolado, ·isto 
não quer dizer que seja possível uniformizá-los. 

Tomemos Rondon como exemplo. Engenheiro militar, comprometido 
com sua profissão14, em alguns momentos seus interesses são estranhos ao 
do Apostolado, embora os princípios contidos nos panfletos de T. Mendes 
estejam presentes em seus escritos. Apenas para ilustrar as diferenças, 
apresento alguns tópicos de uma carta de L. Bueno Horta Barbosa ao "Pre
zado chefe, caro confrade e amigo Sr. General Rondon", datada de 19 
de Gutemberg de 136 (31 de agosto de 1924), em que ele coloca o cargo 
à disposição por discordar de Rondon, que além de condenar as insurrei
ções daquele ano, fizera-o em nome do Serviço. Horta Barbosa discorda 
da maneira como se condena, diz ele: "Os motivos (de A~ Comte) ( ... ) 
diferem profundamente dos que se ouviram de fundamento de vossa carta 
( ... ), e acham-se transladados, comentados e desenvolvidos em numerosas 
publicações da Igreja e postulados pelo Apostolado do Brasil". E segue 
criticando a tomada de opinião favorável à conduta dos governantes, já 
que a "reprovação geral" que merece o recurso às rev9luções e insurrei
ções, é a mesma condenação que merece as guerras, por ser princípio 
operar a "eliminação sistemática da '1'.iolência e da fraude", para a qual 
devem ser persuadidos tanto governantes como governados15

• 

Nas páginas que seguem, procuro observar a proposta do Apostolado 
para o problema indígena, assim como a maneira que o encaram. Parti 
do pressuposto que estas idéias formam um conjunto coerente de princí
pios, que tem o papel de orientação e educação. :e por este aspecto que 
cito Rondon, mesmo que não fale pelo Apostolado, embora só ~ faça 
quan.do suas idéias me pareceram coerentes com os . princípios contidos 
nos textos dp Apotolado. · 

A questão indígena, segundo a concebe os positivistas, está em es
treita relação com os aspectos gerais da teorià da ação da Igreja e como 
esta ação é pensada para o Brasil. :e isto que procurarei mostrar a seguir. 

OS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLtTICA 

Em várias publicações do Apostolado Positivista do Brasil, em finais 
da década de 80 e começo da de 90, constava um texto de apresentação do 
Apostolado no qual se lê: 

"O Apostolado tem por fim propagar a Religião da Humanidade, 
fundada. por Augusto Comte, pela ação moral e escrita, e pelo exemplo. 

Base Moral: 

Todos os membros. e aderentes aceitam, sem restrição alguma, o 
conjunto dos deveres· positivos e negativos prescritos pela sua religião. 
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Tomam todos o compromisso solene de conduzir-se de acordo com 
suas opiniões e de consagrar toda a sua atividade e todo o seu devota--
mento à incorporação do proletariado na sociedade moderna, resumo 
atual de toda ação positivista"l6. 

Toda ação dos positivistas estava, assim, direcionada para a "incorpo
ração -do proletariado na sociedade moderna". O que significa esta "incor
poração" que os positivistas davam tanta importância? 

. .. . Em A Incorporação do. Proletariado na Sociedade Moderna, Teixeira 
Mendes afirma que não há possibilidade de haver um desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do homem e, mais do que isso, não é possível "elevar o 
caráter brasileiro" sem que se eleve o proletariado, que é quase toda a na
ção. Não ná como esperar a regeneração da Pátria sem que as Famílias 
Proletárias estejam em condições de "produzir verdadeiros homens" 
(1908 a:6). E para isso é importante que a Pátria dê às famílias proletárias 
condições de amparar a velhice,. dos filhos terem educação e de que a 
"base moral da Família", a Mulher, este.ia em condições de praticar 
sua função, ficando livre dos trabalhos pesados. Benefícios como sete 
horas de trabalho, um salário quando desempregado, estabilidade para 
pessoas com pouco tempo de casa, um salário justo, etc. , são reivindicados 
para que o proletário ativo possa cumprir sua função de reproduzir a 
Família17 

.• 
1 

Ãs transformações que estão propostas têm o sentido de estabelecer 
um regime que seja baseado "na consideração preponderante do bem público 
como lei suprema, eliminando qualquer pretensão a direitos inqividuais". 
Trata-se, portanto, de um abandono do egoísmo característico · da "anar
quia atual" e de um agir altruisticamente, cumprindo os deveres que todos 
têm para com o " grande organismo de que faz parte", a Humanidade. A 
este organismo todos se acham ligados, por sucessão, pela Pátria e a 
Família (LEMOS & MENDES, 1902:23). 

Sendo condição normal da organização coletiva que esta seja sem
pre· composta, por um lado, de um pequeno grupo que são os depositários 
do· capital humano, elaborado e acumulado pelas gerações passadas (ricos 
ou patrícios) e, por outro, ·de uma grande massa que são os agentes que os 
elaboram (proletários); o problema da "incorporação" s6 se resolve pela 
moralização de ricos e pobres, de modo que o primeiro zele pela existência 
do segundo18 • Na extensão do ideal positivista do bem-comum, eles che
gam ·à conclusão de que "o problema moderno resume-se na preponderân
cia de uma doutrina unanimemente respeitada, sistematizando a dedicação 
dos fortes e a veneração dos fracos pelos fortes ( ... )" (MENDES, 
1915b:2). 

-
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Na realização prática de tal ação é preciso destacar o papel que cabe 
ao poder espiritual e ao poder temporal. O primeiro tem por distinção o 
governo das opiniões, cabendo-lhe o conselho, a direção espiritual e "a 
principal função ( ... ) e que constitui o fundamento de todos os outros 
que é a direção sup.rema da educação"19 • 

Ao poder temporal, em especial ao governo, cabe manter o desenvol
vimento das funções de cada homem na sociedade, segundo as exigências 
sociais, i. é, restringindo as expansões do interesse individual. Não por 
outra razão, esta força deve provir de um indivíduo "que resuma em si 
os elementos de convergência e disciplina resultantes da existência coletiva" 
(MENDES, 1902:35) . 

Criar condições para que se crie um novo sacerdócio, que seja capaz 
de recuperar a fé perdida e avançar em direção à fraternidade universal, 
é o papel do governo. Mesmo porque não se pode esperar que medidas 
temporais sejam os remédios para os "males que atingem a sociedade mo
derna", que é "moral e mental e não comporta senão um. tratamento ade
quado a atingir o sentimento e a inteligência" (LEMOS & MENDES, 
1902: 10). 

Para criar um novo estágio de fraternidade universal, sob a égide da 
moral positiva (industrial e pacífica, i. é, com a cooperação das classes 
e nações para o bem-comum), o governo deve atuar no sentido de quebrar 
os obstáculos à fé comum (o modelo é o catolicismo medievo). De um 
lado, agindo no sentido de regular e coibir o individualismo, de outro, 
não concebendo privilégios teóricos numa sociedade onde não há uma 
doutrina geral a todos, nem tão pouco intrometendo-se em assuntos espiri-

• tuats. 

Agindo no sentido de criar a Igreja adequada ao estado de evolução 
tal como o concebiam, os positivistas ortodoxos brasileiros interviram no 
debate político em geral para cobrar esta mesma postura do governo. Ar
gumentando contra o egoísmo individualista, cobravam do governo a abo
lição da escravidão, as ditas melhorias de trabalho, a proteção aos índios 
e descendentes africanos, etc.; mas lutavam, sobretudo, por liberdade 
espiritual, tanto reclamando o im dos privilégios católicos, como recla
mando contra a vacinação obrigatória, a profanação de cadáveres, pre
gando a adoção do casamento e cemitérios civis, ou seja, pela separação do 
poder espiritual do temporal2º. 

Ainda que a "incorporação do proletariado na sociedade moderna" 
significasse melhorias materiais reais, segundo a proposta dos ortodoxos, 
em termos políticos ela não representava uma participação ativa do prole
tariado em qualquer decisão, seja ela a nível de Estado, da economia e 
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mesmo da "ordem moral". Definido o espaço social, cabia aos ricos a 
administração das riquezas, ao Estado a regulação da vida política (atra· 
vés de um ditador, síntese do bem-comum positivista) e ao poder espiritual, 
o governo das opiniões . Como destaca José M urilo de Carvalho: 

"A noção positivista de cidadania não incluía os direitos políticos, 
assim como não aceitava os partidos e a própria democracia represen
tativa . Incluía apenas os direitos civis e sociais. Entre os últimos, co
locava a educação primária e a proteção à família e ao trabalhador, 
ambas obrigação do Estado. Como vetava a ação política, tanto revo
lucionária como parlamentar, resultava que os direitos sociais não 
poderiam ser conquistados pela pressão dos interessados, mas deviam 
ser concedidos paternalisticamente pelos governantes . Na realidade, 
nesta concepção não existiam sequer os cidadãos ativos. Todos eram 
inativos à espera da ação iluminada do Estado, guiado pelas luzes 
do grande mestre de Montpellier e de seus porta-vozes" (1985: 153). 

Sem intervenção direta e agindo apenas através da propaganda, os 
positivistas do Apostolado apostavam na moralização do Estado ou, no 
aparecimento de um indivíduo que cumprisse o papel do ditador republica
no, ao mesmo tempo que esperavam construir a Igreja que realizasse o 
ideal da f ratemidade universal . Baseando tudo na moralização e sem 
cidadãos ativos, o Estado estava preparado para ser o provedor, ou qual-

• quer coisa. 
' 

O BRASIL E A INCORPORAÇÃO AO PROLETARIADO 

Em 1883, o Apostolado posiciona-se pela expulsão de um membro 
da Igreja devido a participação parlamentar - que era condenada por 
A . Com te - e por envolvimento com a escravatura. A expulsão fora 
considerada por Pierre Laffiti - reconhecido pelos próprios positivistas 
do Apostolado como o líder máximo do positivismo - um "excesso de 
firmeza" e "insuficiência de relatividade" do diretor Miguel Lemos. O 
desdobramento disso foi a separação entre o grupo parisiense e o Aposto
lado no Brasil . 

Miguel Lemos, na controvérsia, ressalta a necessidade de criar um 
positivismo que fosse respeitado por sua coerência e exemplo, e que não 
fosse acusado de não seguir o "Mestre". Com este argumento ele conde
nava a participação parlamentar e a participação na escravatura, que sig
nificava reforçar o estado de violência e anarquia que aquilo representava 
Argumentava à Laffite que o proletariado no Brasil era outro, portanto, a 
ação deveria ser diferente da de França, não dando margem a se confundir 
com o estado de coisas do país21 • 
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Os alvos eram, claramente, a Monarquia e a escravidão, mas coloca 
uma questão que é preciso examinar: de que Pátria dispõem e com que 
"proletariado" teriam que trabalhar . 

Na festa sociolátrica da Sociedade Positivista do Rio de Janeiro em 
1881;· Miguel Lemos abre a sessão que comemora a festa da Pátria, na qual 
T·eixeira Mendes apresentaria A Pátria Brasileira, e define o que é Pátria: 

"Entre a Humanidade, verdadeiro ente supremo que concentra em 
si todos os grandes resultados de nossa evolução, e a Família, que é 
por assim dizer~ Q primeiro degrau desta ascensão que conduz ao Amor 
Universal, ao amor de todos os homens, sem distinção de origens, nem . . . . . 
de crenças, entre estes dois t~rmos,, digo, de nossa marcha afetiva, acha-
se a Pátria, const!tuída por uma reunião de Famílias ligadas pelas mes
mas tradições, pelos mesmos inferesses, pelas mesm~s aspirações . 

A Pátria apresenta-se como o agrupamento político, caracterizado 
pela comunidade de governo e pela série de fatalidades cosmológicas 
e sociais que a limitam a uma porção determinada do planeta humano" 

' . 
LEMOS, 1902:V e VI). 

l! pela Pátria, por sucessão, que as Famílias acham-se ligadas à Hu
manidade, como vimos. O aprendizado de amor do homem começa na Fa
mília e chega ao "ente coletivo" como amor à Pátria. Como destaca AZZI, 
para os positivistas ortodoxos, 

"o amor à pátria ou o culto cívico é a condição indispensável para 
a estabilidade, para a ordem política" (1980 :229). 

A medida que é formada por tradições comuns em um mesmo territó
rio e o seu culto é fundamental, a Pátria liga-se, inevitavelmente, ao pas
sado .' Os positivistas ortodoxos preocuparam-se desde o início em criar 
uma formação pátria que indicasse aspirações e interesses condizentes 
com. a evolução da Humanidade. Isto podemos notar em A Pátria Brasi
leira (MENDES, 1902). Ap6s uma demonstração de como se desenvolve 
a Humanidade, o texto, num segundo momento, reserva-se ao caso bra
sileiro. Neste destacam-se fatos· que procuram· criar o Brasil dos positivis
tas, exortando-se acontecimentos e homens exemplares . Ressalta-se, por 
exemplo, a expulsão dos Hola~deses como uma vitória sobre o protestan
tismo, que . é . apresentado como . uma doutrina egoísta, sendo, portanto, 
uma vitória _do coletivo22

• José Bonifácio é constituído como exemplo de 
dedi6ação à pátria, como patriarca de nossa independência (nossa decla
raÇãó cie que somos pátria), como símbolo de devoção aos negros e índios, 
9ue c.ompartilham ·com os brancos a formação de nossa nacionalidade . 

-:. · : g ., povo ."brasileiro compõe-se da fusão de três raças (dos ocidentais 
com os fetichistas negros e indígenas) que imprimiram determinadas carac-
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terísticas, como a afetividade do negro23 . Porém, há de se destacar que isto 
está longe de significar que o povo brasileiro seja homogêneo a partir des· 
ta fusão, se não, vejamos: 

Na proposta positivista à Constituição de 1891 é definido em seu 
"Título I": 

.. Art. 19 - A República dos Estados Unidos do Brasil é consti
tuída pela livre federação dos povos circunscritos dentro dos limites 
do extinto império do Brasil . Compõem-se de duas sortes de estados 
confederados, cujas autonomias são igualmente reconhecidas e respei
tadas segundo as formas convenientes à cada caso, a saber: 

1 . Os Estados Ocidentais Brasileiros sistematicamente confederados 
e que provêm da fusão do elemento europeu com o elemento africano 
e o americano aborígene . 

II . Os Estados Americanos Brasileiros, empiricamente conf ederad~, 
constituídos pelas hordas fetichistas esparsas pelo território de tod·a a 
República. 

A federação deles limita-se à manutenção das relações distintas e 
simpáticas, por um lado, e, por outro lado, de garantir-lhes a proteção 
do Governo Federal contra qualquer violência, quer em suas pessoas, 
quer em seus territórios. Estes não poderão jamais ser atravessados 
sem o prévio consentjmento pacificamente solici.tado e só pacificamente 
obtido~ (LEMOS & MENDES, 1890). 

Ao definir a República brasileira pelos limites do extinto império, 
a proposta parece conformar-se muito bem com a definição de pátriá 
apresentada acima, que caracteriza-se pela "comunidade de governo e pela 
série de fatalidades cosmológicas e sociais" que a limitam a um determi
nado espaço físico-histórico. Englobam-se com isto as "hordas fetichistas", 
que, embora devam ser tratadas como nações distinta~, são partes da pá
tria24. 

Não é apenas pela distinção dos indígenas (os Estados Americanos 
Brasileiros) que o povo brasileiro é heterogêneo. 

Poucos dias antes da abolição da escravidão, o Apostolado abria 
assim um de seus panfletos: 

"A escravidão agoniza. Com a sua extinção conclui-se o preâm
bulo da questão social no Brasil., que é a mesma em todo o Ocidente: 
a incorporação do proletariado . na sociedade moderna. Mas o tempo 
de um preâmbulo não é a solução do problema que o supõe" (LEMOS 
& MENDES, 1902:5). 
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Parecia com isso que uma vez libertos os negros, seriam, como prole
tários, .objetos do trabalho de "incorporação". Mais de vinte e cinco anos 
após, os descendentes africanos serão tratados como um caso à parte. Com 
a ameaça de extinção do SPILTN, o Apostolado toma posição francamente 
contrária e não hesita em identifiéar os "Trabalhadores Nacionais" com os 
"descendentes africanos"; mais do que isso, trata o trabalho da agência 
como de "proteção dos selvagens ·~ a proteção dos descendentes dos a/ ri
canos, que a escravidão preparara mal para a vida cívica moderna}) 
(MENDES, 1915a: 17 - grifo meu). 

· Embota argumentando que o grau de evolução não era definido por 
raça, mas pela organização social, o positivismo ortodoxo brasileiro parece 
não ter fugido à um certo "darwinismo" corrente na época25

• Mais do 
que isto, há na afirmação uma certa decepção com o povo. da República 
recém-formada, como destaca CARVALHO (1987), que para muitos inte
lectuais e políticos da época "não se enquadravam nos padrões europeus, 
nem pelo comportamento político, nem pela cultura, nem pela maneira de 
morar, nem pela cara" (: 162). ç 

-
Não tendo o povo a me~ma cara, o trabalho de "incorporação" modi-

fica-se: é preciso que o Esatdo o proteja, ensine-lhes o trabalho e a convi
vência civil, ao invés de dar-lhes as garantias exigidas aos proletários. 
Ê preciso fazê-los proletários e fazê-los à "comunhão nacional". 

A afirmação de que o povo brasileiro é formado pela fusão das três 
raças, de um lado representa um esforço de mostrar uma unidade nacional 
dentro dos limites do nosso território, que dispõe de governo único e uma 
única história.· De outro lado, a idéia da fusão é a demonstração da pos
sibilidade da criação desta nação. 

A criação desta nacionalidade é um trabalho educativo, como o é toda 
evolução da Humanidade26

, mas é um ensino que tenciona trazer os feti
chistas para o convívio na sociedade industrial: um ensino do trabalho27

• 

Neste aspecto o Estado tem papel fundamental, ele é o encarregado 
de proteger e dar condições materiais para o ensino da civilização ociden
tal . A proteção é um demonstrativo do grande amor que deve caracterizar 
o Estado na era industrial e é deste modo que se realizará a síntese na
cional. . 

Se por um lado, a ação positivista vai no sentido de criar moralmente 
o Estado - que este cumpra seu dever para o bem-comum - de outro, 
o Estado tem papel fundamental no sentido de criar o comum; é ele o 
maior responsável por "criar a nação". O Estado torna-se o protetor dos 
mais fracos, como·'"ato de amor : e justificada tutela -sobre os elementos for-
madores da nação . · 
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O "amor" e "dedicação" pelos mais fracos, advogado pelos positivis
tas, combinados com a mentalidade evolucionista, colocava os "fracos" 
em geral como vítimas, as quais com a moral e a ação do Estado, eles 
pretendiam redimir. · · 

Negros e índios apresentavam-se, assim, de duas formas, embora di
ferenciadamente: de um lado, · eram com os portugueses os formadores de 
nossa nacionalidade: de outro, eram vistos como aqueles que, estando num 
estágio de atraso, mereciam atenção especial. O povo brasileiro estava 
"empiricamente" aí; tratava-se, parafraseando Rondon, de torná-lo um 
povo melhor. 

Como parte importante da construção da nacionalidade, os índios 
precisam ser incorporados, de modo a contar com seu trabalho para o 
progresso moral e industrial da Humanidade. Assim manifestava-se Miguel 
Lemos homenageando os vários elementos formadores da Pátria: · 

"Façamos votos para reparar os erros de nossos pais, empregando 
todos os esforços para trazer os atuais descendentes dos nossos silvícolas 
ao seio da comunhão brasileira, assimilando-os pelo amor e pela ciên
cia à coletividade que se formou no solo conquistado sobre os seus 
maiores'' (LEMOS, 1902:11X). 

OS ''EMPIRICAMENTE CONFEDERADOS" 
I 

Procurei, até aqui, analisar quais eram os fundamentos da ação polí
tica para os pos(tivistas ortodoxos, e como era pensado o papel do Estado 
dentro destes fundamentos. O trabalho de "incorporação do proletariado", 
no caso brasileiro, assume outro feitio, marcadamente por não encontrar 
àqui um proletário como no ocidente europeu. A nação brasileira encontra
se em processo de formação, embora não ha.ia dúvidas de que sua feição 
será a mesma daqueles povos ocidentais, assimilando os fetichistas ao 
positivismo. 

A ação sobre os "Estados americanos brasileiros" tem especificidades 
pela própria razão de serem partes da "formação étnica de nossa nacio
nalidade" em elaboração, e, concomitantemente, devem ser tratados como 
"nações independentes" pois sequer têm relação amistosa com a parte oci
dental da pátria . Procurarei analisar agora como é concebido o processo 
de assimilação destas nações à pátria brasileira, contido na idéia de prote
ção fraternal cobrada ao governo. 

A proteção aos indígenas justifica-se por duas razões complemen
tares28. Num primeiro nível, ela se justifica como uma forma de ex
piação dos crimes do passado e de conter as violências de que são aco
metidos os indígenas, devido a uma ação egoísta de alguns homens. Assim, 
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comenta MENDES a importância do Serviço de Proteção aos 1ndios e 
Localização dos Trabalhadores Nacionais: 

·"Semelhante serviço constitui apenas o resgate da mais sagrada ~as 
dívidas de honra que o elen1ento ocidentalizado dos · atuais · brasileiros' 
recebeu dos seus antepassados . Porque a situação martiriz~·nte em que 
ainda se acham, quer os selvagens brasileiros, quer os trabalhadores
nacionais, resultou, e continua a resultar, do mais monstruoso dos cri
mes sociais de nossos avós e de todos nós" (MENDÉS, 1915a:9). 

Estes crimes foram a usurpação violenta do território indígena e a 
escravidão africana, cometidos quando cessa a atitude racional do al
truísmo, superado pelos "ignóbeis instrumentos dos instintos egoístas" 
(MENDES, 1915a: 10)'. Proteger os índios contra a invasão dos territórios 
e a morte é visto como um agir altruisticamente pelo princípio de fra-
ternidade universal. . . . 

A proteção, em outro nível, é também justificada e requerida, agora 
então pela "impossibilidade atual da catequese". Os interesses da Huma-

~ . 
rtidade . abrangem e dirigem tanto os interesses ~a população brasileira 
ocidental como os dos selvagens. A Humanidade é a 1épnvergência de to
dôs ·os esforços pâssados· que imprimiram uma evolução em direção ao 
aperfeiçoamento, cujo destino, captado e · sistematizado por Comte, é o 
estado positivo. Esta evolução vem impondo-se à aceitação __ ape~ar d~ · t~das 
as oposições, tendo como resultado prático um limite a toda atividade "fora 
da· quaJ seria quimérica toda a esperança de intervenção'~ (MENDES, 
1902:24). 

Segundo esta concepção, é possível - agir com precisão científica -
e mais do que isso, é do interesse da Humanidade que a civilização dos 
selvagens se ·faça pela passagem do fetichismo em que se acham direto ao 
positivismo, característico da sociedade industrial. A passagem do estado 
fetichista ao positivista, ·sem passar pelo metafísico, só seria possível, con
tudo, por apóstolos positivistas. Aí reside o problema: para realizar ·tal 
e111preendimento seria .necessário "pacificar o Ocidente", implantando-se 
uma fé comum com a Igreja Positivista. Fica, portanto, o problema da ca- . 
tequese sem solução29 • 

Se a catequese sistemática é impossível, por falta de apóstolos, 

. , 

. . . 
"muito e muito se deve fazer para protegê-los contra a barbárie 

dos chamados civilizados, e para proporcionar-lhes_ os benefícios da ci· 
vilização científico-industrial, isto é, os benefícios da ciência e da in
dústria" (MENDES, 1908a:8) . 

. . ~ . 

Tal proteção significa conceber os selvagens como nações ~ndepen
dente~, constituindo nações livres e, como tais, _respeitar seus territórios 
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e buscar sua amizade com lealdade". O Estado tem a função de executar, 
praticamente, este princípio moral que independe de uma ação educacional 
(a ser realizada pelo poder espiritual). 

A separação entre poder temporal e espiritual contida nesta idéia de 
proteção é também uma crítica às catequeses católicas. Por um lado, por
que durante o Império e primeira República estas catequeses eram sub
vencionadas pelo Estado brasileiro, o que representava uma intromissão à 
liberdade espiritual, ainda mais num momento em que nenhuma religião 
era unanimemente aceita pelos brasileiros, como o foi na Europa o cato
licismo medievo. Em 1913, Mendes critica as verbas doadas pelo Estado 
à missão salesiana, argumentando que os sacerdotes católicos careciam de 
prestígio político indispensável para a realização de catequeses, assim 
como os positivistas (que no entanto, supunham, tinham mais chance de 
consegui-lo); com isso toda catequese seria desrespeitada pela anarquia 
das classes administrativas (MENDES, 1913). 

Por outro lado, criticavam a catequese católica devido à história 
mesma do catolicismo, que havia estado junto à escravidão e 

"tornou-se o instrumento da opressão d~ fortes contra os fracos, 
sancionando o mais nefando dos crimes ocidentais" (MENDES, 1902: 16). 

A catequese "teológico-metafísica" poderia significar um prejuízo 
para os índios, que, apesar de se encontrarem num estado mental e moral 
atrasado, tinham uma situação equilibrada, a qual a anarquia ocidental -
perpetuada pelos católic.os através do compromisso com a escravidão -
poderia quebrarº. 

Podemos incluir nas razões para proteger os indígenas o fato de se
rem estes (potencialmente) os formadores da nacionalidade, que frater
nalmente os positivistas esperam sejam assimilados a ela, tal como vimos. 
Mas vejamos como é pensada tal proteção . 

O papel de protetor é destinado ao poder temporal, que como tal deve 
colocar-se fora da esfera da criação da opinião31 • A proteção é vista fun
damentalmente como a demarcação das terras e punição dos crimes prati
cados contra os índios . 

No entanto, a função de assimilação ou de incorporação não está des
cartada, antes encontra-se entremeada com a idéia ·de -proteção. Conforme 
concebem os positivistas na incorporação do proletariado, cabe ao Estado 
dar condições para que as famílias proletárias possam "produzir verda· 
deiros homens". No caso dos indígenas, o Estado é o mesmo, encarregado 
de criar condições à "redenção" dos indígenas. 
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A proteção tem, antes de tudo, um caráter pedagógico de mostrar aos 
próprios índios os benefícios da Humanidade. Mostrar-se amigo, agindo 
pacificamente e "deixando que eles livremente aceitem o que lhes foi 
convindo" (MENDES, 191Sa: 13) - como nações amigas - é uma forma 
de seduzir os índios à evolução32 • Aberto este espaço, segundo pensa
vam os positivistas, a "indústria moderna" permitiria fazer com que os 
indígenas compreendessem a grandeza da força ocidental - não os apro
vando e desprezando-os com a fratricida ostentação de abomináveis en
genhos de destruição - porém maravilhando-os com os prodigiosos meios 
de fazer bem que a Humanidade já acu1nulou em nossas mãos" (MENDES, 
1908c: 13). 

O Estado não agirá, apenas, protegendo os indígenas, mas introduzi
rá meios que permitam educá-los para o trabalho. Para além de ser· um 
mero protetor, o Estado tem a função de preparar o índio para ser o traba
lhador nacional no campo, em oposição ao imigrante. 

Mariano de Oliveira em 1894 pedia, num panfleto do Apostolado, que , 
o governo procurasse reparar as injustiças de que sofrem os índios, agindo 
no sentido de demarcar-lhes "uma zona" e "dando-lhes instrumentos de 
trabalho com que possam auxiliar-vos a desbravar e cultivar o Planeta. 
1! deste modo que poderemos ir desde já incorporando o terceiro elemento 
que constitui a nossa nacionalidade ( ... )" (OLIVEIRA, 1984:8)33

• Esta 
é a forma que ele supõe possa conquistar a "amizade" e o "auxílio" 
de nossos "companheiros de território". A idéia de trabalhador nacional 
também está presente em MENDES, quando justifica as despesas para o 
empreendimento de proteger os índios pelo seu patriotismo e humanita
rismo "que não encontram os gastos com uma imigração seduzida artifi
cialmente" (1908: 13). 

O argumento mais interessante que, como os anteriores, se preocupa, 
em criar um trabalhador nacional, direcionando-o para a produção agrí
cola, é o que relaciona fixação à terra com assimilação. 

Num panfleto intitulado A civilização dos indígenas brasileiros e a 
Política Moderna, publicado no início de 1910, Teixeira Mendes resume 
o programa que se deve seguir para o caso indígena e, num dos tópicos, 
sem entrar em "considerações mais desenvolvidas", ele escreve: 

"Facilitar a instituição da vida sedentária, aperfeiçoando as habita· 
ções, desenvolvendo os hábitos e processos industriais, sobretudo agrí
cola~' ( 1910b:7) . 

Mas é Rondon que especifica melhor esta idéia em carta ao Ministro 
Rodolfo de Miranda, publicada pelo próprio Apostolado poucos meses 
depois. Seguindo os argumentos básicos contidos em textos do Aposto-
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lado, ele considera a questão da catequese inabordável por não existir, na 
população brasileira, uma crença única, sendo este um problema que o 
governo não deve tratar; assim, considera possível apenas que o governo 
proteja os índios, garantindo-lhes os terrenos que habitam. Não deixa 
no entanto de definir o que entende por catequização: é "a incorporação 
do índio à nossa sociedade pela assimilaão de nossa indústria, nossa arte' 
bem como adoção de nossos hábitos" (in MENDES, 1910a:21). 

Depois de pedir que seja garantido aos índios a "efetividade da 
posse dos terrenos que habitam,.', Rondon afirma que, por processos fra
ternais, é possível mudá-los para terras menores, porém, mais férteis. 
E em seguida faz uma projeção do que poderá acontecer com uma terra 
(meio) melhor: 

"Plantando e criando, deixarão pouco e pouco a vida nômade de 
caçadores, por terem junto às suas casas tudo de que necessitam para se 
alimentar: e só retomarão os hábitos antigos episodicamente, mas não 
obrigados por nenhuma necessidade, tal como acontece aos civilizados. 

Habituados assim à fixidez de residência, ficarão cada vez mais 
em condições de receber a. nossa influência amistosa, a nossa proteção 
e os nossos conselhos. Ora por gosto, ora por simples imitação, se afei
çoarão aós nossos usos e costumes; e espontaneamente lhes nascerão 
as necessidades de vestuário e outras de que não prescindimos, e assim 
também se porão a coberto delas'! (in MENDES, 1910a:23). 

" 
Sendo o índio concebido como nômade, como "hordas fetichistas" 

que perambulam em busca de alimento, "facilitar a instituição da vida 
sedentária", i. é, ~ixá-lo à terra, é fundamental para fazê-lo produzir 
como agricultor e/ou criador. Fixá-lo é fazer com que ele seja obrigado 
a "dominar a natureza" e deixe de explicar o que não entende por feti
ches ~ Fixá-lo é tirá-lo do estado fetichista . 

Demarcar uma posse pode ter este mesmo efeito, cercando os índios 
em pequenos limites, como aliás fazia o SPI, e obrigando-os a trabalhar 
o espaço que têm. Demarcar pode ser compelir a que entrem em relação 
produtiva com a terra. 

Proteção, em termos práticos significa sobretudo a proteção física na 
qual a demarcação de um território é imprescindível. Mas é, antes de 
tudo, uma proteção de "material humano", de ''braços", que devem ser 
preenchidos de civilização, educados para o trabalho. A proteção fraternal 
tem em mente o "proletário" de uma nova fase pacífica-industrial, e ob
jetiva isto na Pátria brasileira, com'. os elementos que compõem nacionalida
de como forma de manter a tradição e lutar contra a imigração. 
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CONCLUSÃO 

., 
. Na sua proposta de ação política, o positivismo ortodoxo (baseando

se na análise de Comte) procurava resolver um descompasso passageiro: 
ao mesmo tempo que havia evoluído no sentido de conhecer seu mundo e 
de dominá-lo tecnicamente, o homem ocidental vivia num es.paço social 
anárquico, marcado pelo egoísmo que só tomava para si os benefícios des
ta evolução não a transformando num bem-comum. Com uma visão ex
tremamente conservadora do mundo social e político, ele só via a "saída" 
na . criação de uma nova mentalidade social, onde o homem tivesse uma 
atitude racional e altruísta (de amor), vivendo para o todo em benefício 
da ordem e para· o progresso. A máxima comteana, insistentemente repe
tida da "dedicação dos fortes pelos fracos e veneração dos fracos pelos 
fortes", é esta saída conservadora, baseada na moralização da ação do 
poder temporal (governamental e industrial) que deveria trabalhar ape
nas · em prol do bem-comum, cabendo ao poder espiritual a disseminação 
de uma nova fé, perdida pela anarquia, baseada na própria evolução do 
homem, que criasse uma crença na ordem social e política semelhante ao 
catolicismo na idade média. 

Trabalhando com uma idéia de "bem.:comum", de ordem política e 
social, previamente elaborada, de forma dogmática e autoritária, procuravam 
resolver, como iluminados, o conflito social. Esperando a solução na mo
ralização da elite, o positivismo acabava por criar um imobilismo total: 
o Estado deveria assumir um papel de provedor de benefícios, cujo con
trole de suas ações caberia a esta moralização e crença, e não a canais 
institucionais. 

Se nesta proposta geral não havia cidadãos ativos - havia antes 
uma estadania3

" -, ao combinar com a realidade brasileira este aspecto 
foi em muito reforçado. Sem um espírito comum devido às diferenças de 
estágios internos na população brasileira, o Estado torna-se o protetor do 
povo, seu tutor. Cabia a ele criar a nação e com ela criar o proletariado, 
ensinando civismo e trabalho. 

Dentro desta lógica, a questão indígena fica . à mercê deste Estado. 
Se por um lado a idéia de proteção significava obrigar ó Estado a assumir . 
a defesa do índio contra as violências reais, esta idéia em si estava conta
minada por uma outra, de incorporação, de formação de trabalhadores na
cionais que negava, por si só, a etnicidade. Rondon sintetizava este ideal 
ao afirmar que não se pretende desordenar a organização dos indígenas, 
apenas transformá-los num índio melhor. 

Esta prática de melhorar o índio de fato encontra-se, por influência 
positivista ou não (este é objeto de outro trabalho), presente ·no. órgão 
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indigenista ~ficial até hoje~ nos projetos econômicos dentro das 
dígenas, embora com uma prática bastante diferenciada. 

.27-1 

, . . 
areas 1n-

. Ao mesmo tempo que não previa a participação política ativa da 
população, intervindo no Estado e controlondo-o, os positivistas defen
.diam para este a tutela da nação e a proteção dos índios. O caráter mono
lítica do Estado, trabalhando pela · ordem e ·o progresso, .negava es canais 
de· ·manifestação dos: interesses da população e dos índios . · , 

, .. . ' ,. 

(1) - Cf. LIMA, 1985:7 . 
(2) - Çf. LIMA·, -- 1_98.5:7-9. . 

. . {3 ) .. ~ . Para u.ma análise. sobre Darçy Ribeiro veja LIMA. 1987 que é uma 
versão .revisada do cap . . 2 ele sua tese de mestrado (LIMA, . 1985) . . 

. . . ( 4) - Cartas de . Manuel Miranda. à Luiz Bueno Horta. Barbosa. "Arquivo 
L. B . . Horta Barbosa" - qiicrofilme 3 71 . SEDOC - Museu do tndio/ FUNAI. 
Á organização do SPILTN, suas práticas e composição política estão sendo anali
sadas como parte do projeto ·"Fronteiras da Nação: O Serviço de Proteção aos 
tndios, 1910-1930" (LEITE e LIMA, 1985). Neste sentido ver tainbém LEITE e 
LIMA, 1986~ · ' 

(5) .;...__ Cf. RIBEIRO, · 1962: Cap. l ''Os Fundamentos ideológicos". 
· . ., · ·(6) - Cf. CUNHA, 1986:10-13. 

(7) - Ver ·NACHMAN, 1972;123 e seg. 
(8) - Cf. "'LIMA,:1985. 
(9) - Sobre os "confirmados" ver NACHMAN, 1972:23. 

(10) - Cf. MENDES, 1915a:18. Sobre Rondon e a Igreja Positivista, ver 
NACHMAN, 1972: 125. 

( 11) - A .participação no Apostolado em 1921 parece restrita à algumas fa
mílias (Barbosa Carneiro, Horta Barõosa, Bagueira Leal, J acobinà, Oter_o e Teixeira 
Mendes) e outros poucos membros. Cf. MENDES, · 1921. Sobre· o declínio de inte
resse .pela Igreja ver NACHMAN., 1972.:262 (Appendise A). · 
. (12) - Ver LIMA, 1985:349. 

( 13) - Cf. BANO EIRA : 1901 . Sobre as divergências entre os membros con
firmados do Apostolado, ver BANDEIRA: 1929 ." 

( 14) - Sobre o Engenheiro-Militar Rondon, ver LIMA, 1985: 413 . 
(15) - "Arquivo L. B . Horta Barbosa'', Microfilme 371. SEDOC, Museu 

do tndio/ FUNAI . · .. 
(16) - Veja-se, por exemplo, LEMOS & MENDES, 1890b . Também o Cen

tr-0 Positivista, presidido por Miguel Lemos, reproduzia no período um · texto s:eme
lhante. Cf. LEMOS, 1887. 

(17) - As reivindicações dos operários das oficinas públicas estão em MEN
DES, ' 1908a: 13; estas são extensivas a todos os proletários: "A sua causa é a causa 
de todo o proletariado nacional, é a causa de todo proletariado ocidental, é a causa 
iµesma da Humanidade". Os positivistas ju1gavam que, no futuro, concluída a incor
poração - material e moralmente - ·· seria possível controlar os egoísmos dos diri~ 
gentes e administradores. Cf. MENDES, 1915 (b) :2. . 

(18) - Cf. LEMOS & MENDES, 1902:25-27 e também MENDES; 1908:9. 
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(19) - Estas idéias de Comte estão citadas em MENDES, 1920. Sobre o 
papel da educação para a evolução da Humanidade, ver MENDES, 1902:26 e scgs. 

(20) - Na defesa da liberdade espiritual chega-se ao ponto de protestar contra 
a intimação que o Apostolado recebera da prefeitura do Rio de Janeiro, para que 
fosse substituído por muro o gradil de madeira da frente do Templo da Humanida
de. Segundo MENDES, tal ordem consistia num ataque à liberdade espiritual e à 
livre propriedade "pois equivale a erigir-se o poder temporal em juiz supremo da 
estética e do capital de cada cidadão" ( 1904: 1) . 

(21) - As informações sobre este episódio foram recolhidas em COSTA, 
1956a:212 e segs. As correspondências entre Miguel Lemos e Pierre Laffitte estão 
reproduzidas em LINS, 1967 . 

(22) - "Recordemos, cidadãos, das diversas fases de nossa evolução nacional, 
os gloriosos defensores das tradições meridionais contra os protestantes da Holanda, 
aos quais devemos a conservação entre nós dos antecedentes católicos-feudais'' (LE
MOS, 1902:VIll). Uma interessante síntese positivista sobre a formação da pátria 
brasileira, elegendo o episódio da expulsão como "glorificação primária e capital 
do seu passado'' é o trabalho de Anibal Falcão. 

(23) - Cf. a citação de T. Mendes feita em AZZI, 1980:104. 
(24) - :a interessante notar que se o federalismo nos leva a pensar na dire

ção do ideal positivista de pequenas nações, a noção de Pátria~ (culto là história, à 
unidade, à nação brasileira) e a ação do governo central levam-nos à direção oposta. 

(25) - O termo é usado por CARVALHO, 1987, para indicar o evolucionis-
mo que servia para mostrar a incapacidade do povo . 

(26) - Cf. MENDES, 1902:24. 
(27) - Sobre o ensino do trabalho ao negro, baseio-me na idéia de proteção 

sobre o negro no SPILTN, como demonstramos (LEITE e LIMA, 1985). Ao 
"trabalhador nacional'' cabia o ensino de técnicas agrícolas em Centros, não era 
um trabalho de alocar trabalhadores, mas de criá-lo. O SPILTN era estruturado 
para uma ação educativa para o trabalho, o que não quer dizer que sua prática f os
se esta. 

(28) - Cf. MENDES, 1915a:12. 
(29) - Cf. MENDES, 1908:7. 
(30) - Cf. MENDES, 1913. 
(3'1) - Cf. MENDES, 1915a:14. 
(32) - Cf. MENDES, 1911 :7. 
(33) - O ensino profissional deveria ser adquirido na "prática efetiva cotidia.; 

• na e não em escolas" (MENDES, 1911 :2). 
(34) - Ver CARVALHO, 1985. 
(35) - Cf . LEITE e LIMA, 1986. 
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