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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é fazer uma leitura antropológica sobre as ocorrências 

relacionadas a grupos indígenas localizados no Sul do Brasil no “Relatório 

Figueiredo”, Relatório este que é o resultado da uma Comissão de Investigação do 

Ministério do Interior para apurar denúncias de corrupção e de violências de agentes 

do SPI (Serviço de Proteção aos Índios) contra sociedades indígenas nas décadas de 50 

e 60, investigação esta criada em 1967. Buscou-se nesta pesquisa fazer um 

mapeamento de quais tipos de denúncia foi levantado pela Comissão de Investigação 

que envolve direta e-ou indiretamente agentes das reservas indígenas controladas pelo 

SPI na região Sul, na tentativa de entender que tipo de relações se estabeleceram entre 

agentes públicos e sociedades indígenas que viviam nessa região. Neste sentido, o 

primeiro capítulo teve como objetivo fazer uma análise histórica das diretrizes da 

política indigenista brasileira no século XX, especialmente do funcionamento do SPI 

na primeira metade do século. Esta narrativa busca trazer luz às continuidades e 

transformações das diretrizes e das práticas da agência indigenista em relação aos 

indígenas, desde sua fundação até o contexto que levou ao aparecimento do Relatório 

Figueiredo. O segundo capítulo trata do contexto politico-institucional que gerou as 

condições de possibilidade para criação do Relatório assim como faz uma análise desta 

conjuntura de denúncias e de instabilidade que levou ao fim do SPI no final da década 

de 60. Além disso, este capítulo traz uma análise de aspectos formais do documento 

que ficou conhecido como Relatório Figueiredo, fazendo uma análise das temáticas e 

do visível protagonismo dos postos da Região Sul na CI de 1967. No terceiro capítulo, 

trago em eixos temáticos uma série de casos de ilegalidades e violências em postos da 

Região Sul que aparecem no Relatório. Um grande número de casos de corrupção, 

desvio de recursos e violências contra a pessoa e as comunidades indígenas na região 

serão analisadas a partir da contextualização política, econômica e institucional dessa 

região na política indigenista nacional, e também a partir das discussões da 

Antropologia e da História referentes às tecnologias de controle e regimes de 

governamentalidade.  

 

Palavras Chave: Política Indigenista; Violência de Estado; SPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to make an anthropological reading about how 

occurrences related to indigenous groups located in South of Brazil in a document 

called "Figueiredo Report", Report that was the result of a Investigation Committee of 

the Ministry of Interior, in order to investigate allegations of corruption and violence of 

the SPI (Indian Protection Service) agents against the indigenous societies during the 

fifties and the sixties in the twentieth century, investigation that was created in 1967. 

This research aimed to locate and identify what sort of complaints were raised by the 

Investigation Commission, that involves directly and indirectly indigenous reserve 

agents controlled by the SPI in the South region, in an attempt to understand the type of 

relations between public operators and indigenous communities living in this region. In 

this sense, the first chapter aimed at a historical analysis of the guidelines of Brazilian 

indigenist policy in the 20th century, especially the operation of SPI in the first half of 

the century. This narrative seeks to bring light to the continuities and transformations of 

the guidelines and practices of the indigenous agency in relation to indigenous peoples, 

from its foundation to the context that led to the appearance of the Figueiredo Report. 

The second chapter deals with the political-institutional context that generated as 

conditions of possibility of creating the report as an analysis of the conjuncture of 

complaints and instability that led to the end of SPI in the late 1960s. In addition, this 

chapter brings an analysis of formal aspects of the document that became known as 

Figueiredo Report, analyzing the themes and the visible role of the posts of the South 

Region of the IC of 1967. In the third chapter, I bring a series of illegalities and violence 

in the SPI facilities of the South Region that appear in the Report. A large number of 

cases of corruption and violence against the person and the indigenous communities 

were analyzed based in the political, economic and institutional contextualization of the 

region in the national indigenist politics, and also from the discussions of Anthropology 

and History about technologies of control and governance regimes. 

 

Keywords: Indigenist Policy; State Violence; SPI 
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INTRODUÇÃO – UMA HISTÓRIA AINDA A SER ESCRITA? 

 

“Os fatos e a história recentes dos últimos 500 anos têm indicado que o 

tempo desse encontro entre as nossas culturas é um tempo que acontece e se 

repete todo dia. Não houve um encontro entre as culturas dos povos do 

Ocidente e a cultura do continente americano numa data e num tempo 

demarcado que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800. Estamos 

convivendo com esse contato desde sempre. Se pensarmos que há 500 anos 

algumas canoas aportaram aqui na nossa praia, chegando com os primeiros 

viajantes, com os primeiros colonizadores, esses mesmos viajantes, eles estão 

chegando hoje às cabeceiras dos altos rios lá na Amazônia. De vez em 

quando a televisão ou o jornal mostram uma frente de expedição entrando 

em contato com um povo que ninguém conhece, como recentemente fizeram 

sobrevoando de helicóptero a aldeia dos Jamináwa, um povo que vive na 

cabeceira do rio Jordão, lá na fronteira com o Peru, no estado do Acre. (...) 

Então eu queria partilhar com vocês essa noção de que o contato entre as 

nossas culturas diferentes se dá todo dia. No amplo evento da história do 

Brasil o contato entre a cultura ocidental e as diferentes culturas das nossas 

tribos acontece todo ano, acontece todo dia, e em alguns casos se repete, 

com gente que encontrou os brancos, aqui no litoral, 200 anos atrás, foram 

para dentro do Brasil, se refugiaram e só encontraram os brancos de novo 

agora, nas décadas de 30, 40, 50 ou mesmo na década de 90. Essa grande 

movimentação no tempo e também na geografia de nosso território e de 

nosso povo expressa uma maneira própria das nossas tribos de estar aqui 

neste lugar.”  Ailton Krenak, O Eterno Retorno do Encontro  

 

 

 

No final da década 80 do século XX, Manuela Carneiro da Cunha nos dizia que 

ainda estava-se por fazer uma “história crítica das grandes agências indigenistas do 

século XX, o SPI e a FUNAI” 
1
. A relação entre povos indígenas e as agencias 

indigenistas estatais do século passasdo havia até então sido pouco considerado por 

antropológos e historiadores, salvo notáveis excessões
2
. Na passagem do século XX 

para o século XXI, em um novo contexto em que movimentos sociais lutavam para 

quebrar o esquecimento (e o silenciamento) colocado pelo processo de 

redemocratização no Brasil, principalmente através da política de anistia “geral e 

irrestrita” que se decidiu implementar nos pais (que a partir de Ricoeur (2007) 

poderíamos chamar de uma “amnésia institucionalizada”), antropólogos e historiadores 

passaram a acompanhar este movimento no espaço público brasileiro, dispostos a furar 

                                                           
1
 Cunha, M. C.. (2009). “Por uma história indígena e do indigenismo” In: Cultura com aspas e outros 

ensaios.  Cosac Naify.pág 131 
2
 nos últmos anos vêm se proliferando o estudo dos impactos do Estado brasileiro nas sociedades 

indígenas no Brasil neste período, seja a partir do viés da recuperação de uma história silenciada aberto 

pela pesquisa pioneira de Davis (1978), seja através do estudo históricos e etnográfico das instituições 

estatais responsáveis pelo governo dos índios, iniciados pelos consistentes estudos de Souza Lima (1992, 

1995), da história política indigenista no Brasil República feita por Rocha (2003), e as reflexões sobre o 

regime tutelar da legislação brasileira, feitas por Pacheco de Oliveira (2014) 
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este esquecimento institucional e investigar a violência cometida por agentes do Estado 

contra sociedades indígenas em períodos autoritários e democráticos do Brasil, 

principalmente na segunda metade do século XX.   

A amnésia institucionalizada começou a ser quebrada de forma mais 

contundente em 2012 com a criação da Comissão Nacional da Verdade
3
 e a retomada 

das discussões sobre a reflexão e a revelação dos crimes perpetrados pelo Estado 

Brasileiro na segunda metade do século XX. Dentro deste processo, a violência estatal 

contra sociedades ameríndias durante a ditadura cívil-militar volta à discussão pública 

com o reaparecimento de uma série de documentos anteriormente confidenciais que 

passam a servir como material evidencial das políticas de esbulho, violência e corrupção 

econômica perpetrada pelo SPI durante suas décadas de funcionamento. Esse 

reaparecimento no espaço público neste contexto, quando a história brasileira passa a 

ser “submetida a juízo” 
4
, dá um novo fôlego à produção de literatura sobre esta 

temática na Antropologia e na História, assim como ganha um espaço proeminente nos 

grandes veículos de comunicação. 

Seguindo essa trilha, minha temática de pesquisa refere-se a um recorte e a um 

tema ainda incipiente na antropologia, mas que vêm crescendo neste contexto de 

políticas de reparação, que é o estudo de políticas indigenistas no Brasil durante a 

ditadura militar (1964-1985). Nesse caso específico, busca-se desvendar as relações de 

poder e de violência que se constituíram pelas políticas voltadas para as populações 

ameríndias na região Sul do Brasil durante este contexto, a partir do “Relatório 

Figueiredo”, doravante referido apenas como Relatório
5
. Esse Relatório é resultado das 

investigações de uma Comissão de Investigação instaurada pelo Ministro do Interior 

(General Albuquerque Lima- através da portaria 239 - 1967), e comandada pelo 

procurador da República Jáder de Figueiredo Correia em 1967, para apurar denúncias 

de irregularidades no SPI (Serviço de Proteção aos Índios)
6
. Nele aparecem denúncias 

de desvio de recursos, violações graves contra a pessoa dos índios, etc. 

                                                           
3
 A CNV foi criada enquanto um instrumento político-administrativo oficial (ausente de poder jurídico, 

porém formatado a partir de suas categorias) de apuração de abusos e violências do Estado brasileiro 

durante o período que compreende os anos de 1946 a 1988. (LEI Nº 12.528, DE 18 DE NOVEMBRO DE 

2011) 
4
 COMAROFF John and Jean  (2013) “La historia sometida a juício: Memoria, evidencia y producción 

forense del pasado”  
5
 O Relatório Figueiredo pode ser acessado quase em sua totalidade (com a exceção do volume II – ainda 

perdido) no site do projeto Armazém Memória: http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/  
6 Os membros da Comissão eram: Jáder de Figueiredo Correia;Francisco de Paula Souza;Udmar Vieira 

Lima;Alfredo Lemos Amorim;Juarez Távora Barroso de Olveira 
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O Relatório, que teve significativo impacto na opinião pública nacional e 

internacional da época foi a principal responsável pela extinção definitiva do SPI em 

1967 (e pela posterior criação da FUNAI). O interesse no Relatório como objeto de 

pesquisa e reflexão aparece novamente no cenário político e acadêmico com a formação 

(após pressões de movimentos indígenas) de um grupo especifico de pesquisa 

responsável em investigar violações de direitos humanos perpetrados pelo Estado 

Brasileiro contra os indígenas no período (1946-1988), que é o recorte delimitado pela 

Comissão Nacional da Verdade. O Relatório Figueiredo ficou esquecido em um 

depósito do Museu do Índio por mais de 43 anos, até ser recuperado pelo pesquisador 

Marcelo Zelic em 2012.  

A partir do minucioso exame do Relatório (uma fonte ainda pouco explorada por 

pesquisadores acadêmicos), o objetivo deste trabalho é desvendar os processos de 

violência, deslocamentos forçados, esbulho de terras e exploração econômica perpetrada 

por agentes do SPI contra povos indígenas na região Sul que estão inseridos neste 

documento que através de sua repercussão foi um dos responsáveis em marcar a 

extinção do órgão.  A questão aqui é tentar entender de que modo o aparecimento destes 

casos nesta investigação e o protagonismos dos postos indígenas da região Sul neste 

processo nos dão boas pistas para a compreensão das diretrizes e práticas da política 

indigenista brasileira no século XX e de suas tecnologias de governo. Esses casos nos 

servirão como porta de entrada para desvelar alguns fios que constituíam a relação entre 

Estado e sociedade indígenas no Brasil em meados do século passado.  Este trabalho foi 

dividido em três partes, com o objetivo de “preparar o terreno” (em termos 

historiográficos e antropológicos) na análise propriamente dita dos casos referentes à 

atuação do SPI na Região sul que aparecem no Relatório. 

O capítulo 1 intitulado “A política indigenista do SPI: “Pedagogia do Ruralismo 

como longa duração?”” faz um breve histórico do Indigenismo brasileiro a partir da 

fundação do Serviço de Proteção aos Índios em 1910. A partir do fundamental trabalho 

de Souza Lima (1995), minha ideia é demonstrar a existência de uma tecnologia de 

governo do Estado brasileiro na lida com os grupos indígenas que considero (baseado 

em alguns autores) de “longa duração”. Ou seja, de que as políticas de Estado no Brasil 

em relação os “nativos da terra” se basearam na ideia de que estes seriam passíveis de 

serem incorporados à sociedade nacional através de um processo de controle e tutela 
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dos corpos e dos territórios destes povos tornando-os úteis aos interesses econômicos e 

políticos da “Nação”. Conferir “utilidade” (e ao mesmo tempo “civilidade”) a estes 

povos se daria por uma politica pedagógica pautada no ensinamento do saber agrícola. 

Inserido neste paradigma de prática governamental, principalmente a partir do Estado 

Novo, os territórios indígenas na região Sul do país passam a ganhar uma atenção 

especial das diretrizes governamentais levadas a cabo pelo SPI até sua extinção em 

meados da década de 60. Portanto, este capítulo tem um apelo mais histórico e 

diacrônico de modo a sustentar contextualmente minha análise do Relatório e de sua 

relação com a região por mim delimitada como objeto de pesquisa. 

Com o título de “O fim do SPI e o Relatório Figueiredo”, o capítulo 2 busca dar 

maior atenção ao contexto que gerou as “condições de possibilidade” (Foucault, 1973) 

de aparecimento do Relatório Figueiredo e seu impacto nas diretrizes da política 

indigenista brasileira. Na primeira parte minha ideia será desvelar o panorama político 

institucional do SPI durante as décadas de 50 e 60, que passava de um momento de 

consolidação de sua “pedagogia da civilização” através do trabalho agrícola para o 

aparecimento cada vez mais constante de denúncias de corrupção e de violação de 

direitos contra os indígenas dentro do território brasileiro. As pressões internacionais ao 

Brasil em um contexto onde políticas transnacionais de Direitos Humanos ganhavam 

importância no pós-guerra, aliado a um processo de reestruturação política e 

administrativa do Estado brasileiro com o golpe civil-militar de 1964 estruturaram as 

condições de constituição da Comissão de Inquérito que levou a criação do Relatório. 

Na segunda parte do capítulo, começo minha análise do Relatório enquanto um 

documento a ser analisado a partir de um olhar antropológico. Não só o conteúdo será 

levado em consideração em minha análise, mas também sua forma e a divisão temática 

e material deste documento que compõe o Relatório. É a partir da descrição destas 

características do documento procurarei demonstrar o protagonismo dos postos da 

região nos casos contidos na CI de 1967. 

No capítulo 3 “A Região Sul do RF: Protagonismos e violências” a ideia é fazer 

primeiramente um breve histórico das políticas do SPI voltadas para a Região Sul do 

país ao longo do século XX e a construção de sua crescente importância para órgão 

enquanto ideal de governamentalidade e propaganda politica da agência frente a outras 

instituições do Estado brasileiro e ao espaço público no geral. A ideia é seguir as 

continuidades históricas que ajudam explicar o protagonismo dos postos da região Sul 

dentro do Relatório e as principais questões e temáticas que são levantadas na 
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investigação como “desvios” das diretrizes da política indigenista delimitadas pelo SPI 

e pelo governo militar. Na segunda parte do capítulo, faço a sistematização e análise dos 

casos que aparecem no Relatório e que se referem aos territórios indígenas na região 

Sul. Corrupção econômica através do desvio da Renda Indígena, exploração do trabalho 

do trabalho indígena, assim como inúmeros casos de esbulho de terras por parte de 

agentes privados em conluio com agentes do SPI serão destacados nesta parte. Além 

destes casos de violência econômica e jurídica contra povos Kaingang e Guarani, alguns 

casos de tortura e violência extrema contra os corpos indígenas da região também serão 

analisados, casos estes que tiveram ampla repercussão no Relatório Final da CI de 1967, 

apresentado pelo procurador da República Jader Figueiredo em 1967. 

Por fim, creio ser importante ressaltar nesta introdução que este trabalho nasceu 

com o desejo de apresentar uma mínima contribuição à história das relações entre 

Estado brasileiro e sociedades indígenas nos Brasil, e assim responder a pertinente 

provocação colocada por Manuela Carneiro da Cunha 25 anos atrás. Como será visto ao 

longo deste trabalho, através da literatura com que dialogo para responder as questões 

no qual me proponho, nos últimos anos houve um novo sopro de pesquisas que tratam 

das agências indigenistas no século XX e de sua relação com as centenas de povos 

existentes em território brasileiro. Mas em um contexto em que os direitos indígenas 

(conquistados através da intensa luta de suas organizações na década de 80) se veem 

novamente extremamente ameaçados pelos poderes estabelecidos, a nós cientistas 

sociais cabe nos aliar uma vez mais aos indígenas e trazer a superfície esta história de 

violência e omissão do Estado brasileiro contra estes povos, principalmente na segunda 

metade do século XX.   
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“O que a civilização ocidental contém que a torna infinitamente mais 

etnocída que qualquer outra forma de sociedade¿ É seu regime de produção 

econômica, espaço justamente do ilimitado, espaço sem lugares por ser 

recuo constante do limite, espaço infinito da fuga permanente para diante. O 

que diferencia o Ocidente é o capitalismo, enquanto impossibilidade de 

permanecer aquém de uma fronteira, enquanto passagem para além de toda 

a fronteira(...) A sociedade industrial, a mais formidável maquina de 

produzir, é por isso mesmo a mais terrível maquina de destruir. Raças, 

sociedades, indivíduos; espaço, natureza, mares, florestas, subsolo:  tudo é 

útil, tudo deve ser utilizado, tudo deve ser produtivo; de uma produtividade 

que levada ao regime máximo de intensidade” Pierre Clastres em “Do 

etnocídio” 

 

CAPÍTULO 1 – A POLÍTICA INDIGENISTA DO SPI: “PEDAGOGIA DO 

RURALISMO COMO LONGA DURAÇÃO
7
?” 

 

 Manuela Carneiro da Cunha (Carneiro da Cunha, 2013) , em um texto que faz 

apreciação geral da política indigenista no Brasil durante o século XIX, nos mostra que 

em meio a um contexto em que a universalidade da raça humana estava sendo discutida 

nos círculos científicos e intelectuais, José Bonifácio levava à Assembleia Constituinte 

de 1823 um amplo projeto político em relação aos povos indígenas localizados em 

território brasileiro. Este projeto estava pautado pela clássica discussão filosófica 

consolidada no século XVIII sobre a perfectibilidade do homem, ou seja, um ser capaz 

de se autodomesticar e de se sobressair sobre seus instintos e sua própria natureza.  

Bonifácio conferia essa capacidade aos “silvícolas” (conferindo-lhes portanto, status de 

humanidade), e por essa razão o Império deveria elaborar um projeto que trouxesse os 

indígenas à formação do povo da Nação que acabava de nascer.  Seu projeto sofreu uma 

série de resistências e oposições de outros atores políticos e intelectuais que conviviam 

no espaço público do Império, atores esses que preconizavam a eliminação dos povos 

indígenas que resistiam à expansão territorial do mundo dos brancos,  especialmente os 

povos indígenas que eram classificados como “índios bravos”.  O projeto de 

incorporação “gradual e branda” de Bonifácio não resistiu às pressões das oligarquias 

                                                           
7
 A noção de Longa Duração (long dureé) tem insiparação na conceituação de Fernand Braudel sobre a 

co-existência de diferentes temporalidades (o tempo dos eventos; o tempo conjuntural; e o tempo 

estrutural). Meu uso descuidado tem o objetivo de trazer a ideia (como suporte de meu argumento) de que 

a ideia da ideologia do ruralismo como instrumento pedagógico de assimilação dos indígenas tem um 

caráter estrutural,  já que este princípio pode ser visto durante toda a história da relação entre Estado 

colonial e sociedades indígenas em território brasileiro. Para a noção de longa duração ver: BRAUDEL, 

Fernand. História e Ciências Sociais: a longa duração. Revista de História, São Paulo, v. 30, n. 62, p. 

261-294, june 1965. ISSN 2316-9141. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/123422/119736>  

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/123422/119736
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locais e acabou sendo derrotado na primeira metade do século XIX, mas seu projeto e 

sua concepção em relação aos indígenas foi retomado pelo grupo que criou a primeira 

agência estatal indigenista na primeira década do século XX, o SPI (o Serviço de 

Proteção aos Índios - 1910).   

 A minha ideia em trazer a concepção de política indigenista proposta por 

Bonifácio, formulada quase um século antes da criação do SPI, está no fato deste evento 

apresentar em minha visão a imagem e o ideal com que as tecnologias de governo que 

foram colocados em prática pelo Estado brasileiro, na relação com os indígenas 

(conquistados e englobados pelo governo dos “brancos”), trabalharam ao longo do 

último século. Apesar das nuances contextuais e das idas e vindas destas instituições 

indigenistas em diferentes configurações institucionais, a linha norteadora de suas 

práticas governamentais trabalharam na busca em incorporar a imensa diversidade de 

povos indígenas no Brasil em um cadinho homogêneo chamado de “povo brasileiro”.  

Desta forma, este capítulo tem como objetivo trazer uma apreciação geral da política 

indigenista no Brasil nas décadas anteriores ao contexto de surgimento de Relatório 

Figueiredo, de forma a levar o leitor em um caminho que nos permita compreender a 

consolidação dos ideais e da estrutura administrativa do SPI e os trajetos que levaram a 

seu desmonte com o Relatório no final da década de 60. Seguindo os ecos de Bonifácio 

sobre a perfectibilidade e a necessidade de incorporação do indígena, buscarei 

demonstrar como o Estado no Brasil buscou constantemente transformar o “índio” em 

“trabalhador e cidadão brasileiro” (talvez um eufemismo para “pobre”, como provoca 

Eduardo Viveiros de Castro (2014)), através de uma maquina governamental de 

eliminação da diferença. 

  

1.1 - A criação do SPI – Entre o militarismo positivista e a modernização 

agrícola 

  

A primeira agência indigenista no Brasil Republicano foi criada a partir do 

Decreto 8.072 em 20 de junho de 1910, sob o nome de Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Antes de qualquer questão, 

acredito ser importante tentar entender o porquê o Serviço de Proteção aos Índios teve 

em seu nascimento seu nome conjugado com “Localização dos trabalhadores 

nacionais”. Souza Lima (1995) nos demonstra em sua pesquisa sobre o órgão que desde 

a Proclamação da República em 1889 e a institucionalização definitiva de um Estado 
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desvinculado de órgãos religiosos buscava-se construir uma instituição de caráter laico 

que fosse responsável na lida com os indígenas em um contexto que passava por uma 

reorganização da ordem social do trabalho com o fim da escravidão. Discussões 

referentes a formação de uma população nacional apta a participar deste novo contexto 

da ordem social brasileira perpassavam uma série de planejamentos governamentais que 

iam desde políticas de imigração, alocação dos recém libertos e a participação ou não 

dos indígenas neste projeto político. Conjuntamente a isto, uma forte crise agrícola 

(especialmente cafeeira) na virada do século XIX para o XX fez com que uma série de 

produtores rurais e atores políticos não vinculados a elite do café elaborasse um projeto 

de  regeneração e modernização da agricultura nacional baseada no aproveitamento de 

uma mão de obra já existente e do aproveitamento da terra através da fixação em 

pequenas propriedades (Souza Lima, 1995: 102). Este grupo de produtores rurais era 

vinculado a uma organização conhecida como SNA (Sociedade Nacional de 

Agricultura),  e já em 1908 este grupo vislumbrava o aproveitamento da mão de obra  

dos indígenas para a realização de um projeto nacional de desenvolvimento da 

agricultura. 

A Sociedade Nacional de Agricultura, ante o choque das opiniões que 

se tem dado acerca do modo de vencer a resistência dos silvícolas do 

interior do país, à penetração do trabalho nacional nas regiões que 

habitam e ante a originalidade de algumas dessas opiniões, confia no 

critério do Governo da Nação relativamente ao modo de organizar e 

orientar os serviços de incorporação dessas tribus à civilização 

nacional, estabelecendo por um lado, colônias agrícolas e fomentando 

a instrução e educação cívica daqueles dentre eles que forem vencidos 

pelo carinho e pela bondade dos representantes do Estado, [...] 

excluindo o espírito de represália e de vingança que tem esterilizado 

tão útil propaganda (JORNAL DO COMERCIO, 19 de dezembro de 

1908 p.4 apud BRINGMANN, 2015 p. 143) 
 

Este texto foi escrito a fim de indicar o posicionamento do SNA nas discussões 

geradas pelas opiniões públicas do diretor do Museu Paulista à época Hermann Von 

Ihering que defendeu publicamente o extermínio dos povos “arredios” – especialmente 

os Kaingang localizados em São Paulo -  por parte do Estado brasileiro. Os membros do 

SNA, em certa medida seguindo os preceitos de José Bonifácio do reconhecimento da 

perfectibilidade do indígena e de sua potencial incorporação na construção da Nação, 

propunham a educação agrícola como via de acesso “civilizacional” de assimilação 

destes “Outros”. Bringmann (2015) e Souza Lima (1995), através de intensa pesquisa 

documental atentam para o fato de que membros do SNA fizeram parte da comissão que 
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criou o até então novo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio em 1909. E foi 

vinculado ao MAIC que o SPILTN nasceu um ano mais tarde, em 1910. 

Neste processo de constituição do MAIC e do SPILTN pelos membros do SNA,  

também estavam associados militares da ala positivista do Exército, representada 

principalmente na figura de Cândido Rondon. Segundo Souza Lima: “A rede que 

conduziu à criação do aparelho era, mais amplamente, aquela relacionada à SNA e às 

ideias que secundariam a criação do Ministério, bastante coerentes com o ideário 

positivista de modo mais geral, desde o papel da ciência e das possibilidades de 

progresso para o campo sob um governo racional” (Souza Lima, 1995:116). Com isso, o 

Serviço se constituiu em seus anos iniciais também a partir do “aparelhamento no 

SPILTN de um grupo de positivistas ortodoxos(...) para estes, haveriam vantagens 

evidentes já que oferecia-se a possibilidade de começar pelos povos indígenas (suposta 

matéria prima da pátria como a imaginavam), um trabalho “pedagógico” de 

(re)formação do Brasil bem ao  gosto de seus limites auto-impostos” (Ibid: p. 116). O 

acoplamento das fileiras de militares positivistas na criação do SPILTN também tinha 

força simbólica no contraponto à política indigenista do período imperial baseada no 

ideal centrado na catequese das ordens religiosas. Parafraseando Bringmann e Souza 

Lima, o termo “Proteção” surgia da retórica militar na disputa pela laicização dos 

serviços governamentais no início do século. 

Portanto, a conjunção dos ideais dos membros do SNA e de militares positivistas 

que viam o controle da terra e as técnicas agrícolas como mecanismo “civilizacional” de 

incorporação dos indígenas a sociedade nacional nos dá uma boa pista para 

compreendermos porque o Serviço teve como seu primeiro nome “ Serviço de Proteção 

aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais”. Via-se nos primeiros anos do 

órgão a gênese da tecnologia de governo que guiou a política indigenista brasileira por 

décadas, que estabelecia uma conexão evolucionista e gradual entre o indígena (sua 

matéria-prima bruta) e o trabalhador nacional (resultado de sua intervenção). Já em 

1917, em um dos Relatórios da diretoria do novo órgão: 

 
“O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (tendo-lhe sido acrescida esta última parte, 

no momento da criação, em razão do engrenamento do problema 

indígena com o do trabalhador sertanejo, pela seriação do selvagem, 

do pacificado e do caboclo já fundido na população) nasceu, como 

V.Ex. sabe, do êxito dos processos praticados pelo então Tenente-

Coronel Cândido Rondon, para pacificação das tribos silvícolas 

encontradas em seu caminho, ao fazer a travessia do Brasil central 
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estendendo a linha telegráfica do Mato Grosso ao Amazonas(...) e da 

demonstração de que se poderia conseguir com os mesmos efeitos em 

todas as regiões do Brasil onde ainda se encontrassem, como 

infelizmente se encontram, indígenas selvagens, isto é – brasileiros 

reduzidos à condição de brutos, inúteis a si e à coletividade e, o que é 

mais, entravando, em mais de um ponto, o aproveitamento da terra e 

das forças naturais, ele inclusive, e sendo exterminados barbaramente 

como feras, por pseudocivilizados sem consciência e sem alma, a 

quem o índio involuntariamente prejudicava na tranquilidade e na 

cobiça” (Brasil, MAIC, Relatório de Diretoria -1917, p.1 SEDOC, 

m.380, f.1239 apud: Souza Lima 1995: 120) 

  

Como apontado por Souza Lima (1992) em sua análise sobre este documento, a 

cúpula do MAIC e do SPILTN enxergavam os indígenas como “brasileiros pretéritos”, 

que sem a intervenção do órgão indigenista seriam condenados a condição de “corpos 

inúteis” a “si mesmos e a coletividade”. Porém essa inutilidade não justificaria seu 

extermínio e-ou eliminação, sendo dever do Estado garantir sua proteção. Seu 

reconhecimento como “brasileiros” já parecia indicar os planos do órgão em intervir 

nestes corpos no sentido de lhes conferir uma suposta “utilidade” aos planos da 

economia nacional, ou como Foucault (1973) apontava, aumentar sua “eficiência 

produtiva” através da disciplinarização destes corpos que se tornavam objeto de 

intervenção de práticas de governo.  Entretanto, acredito ser importante entender os 

caminhos jurídicos que legitimavam esta intervenção proposta pelo órgão que  buscava 

transformar “povos errantes” em “úteis”, e para isso é necessário entender os 

mecanismos jurídicos que instituiram a lógica da tutela nessa relação entre o Estado 

brasileiro e as sociedades ameríndias. 

 

1.2 - O Decreto de 1928 e a consolidação do regime tutelar 

 

Foi neste período (1910-1930) que se estabeleceram as discussões e as bases 

legais que levaram a criação do Decreto 5.484 - 1928 que reorganizou o estatuto 

jurídico dos índios em território brasileiro. Esta legislação foi a base jurídica e 

simbólica que ordenou a prática política e governamental do Estado brasileiro em 

relação a estes povos durante mais de quatro décadas, sendo reconfigurada somente com 

o Estatuto do Índio de 1973. Este trabalho buscará destacar dois aspectos trazidos por 

esta legislação que serão fundamentais no entendimento das concepções, práticas e 

tecnologias de governo criadas pelo SPI na relação com os povos indígenas ao longo do 

século XX:  uma compreensão evolucionista de integração do indígena à sociedade 
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nacional, e a questão da tutela. Ambas às questões estão diretamente relacionadas, 

porém a título de explicação gostaria de tratar neste momento do texto da primeira 

questão, para logo após entender a lógica jurídica da tutela a partir desta perspectiva. 

O decreto 5824-1928 classificava os Índios a partir das seguintes categorias: 

 

CAPITULO UNICO 

CLASSIFICAÇÃO, PREROGATIVAS E RESTRICÇÕES 

    Art. 2º Para os effeitos da presente lei são classificados nas 
seguintes categorias os indios do Brasil: 

    1º, indios nomades; 

    2º, indios arranchados ou aldeiados; 

    3º, indios pertencentes a povoações indigenas; 

    4º, indios pertencentes a centros agricolas ou que vivem 

promiscuamente com civilisados. 

(BRASIL, Decreto n 5824, de 27 de junho de 1928) 

 

Souza Lima (1995: 125) nos aponta como um primeiro aspecto a ser analisado 

nesta classificação é que ela opera a partir de uma tripla base: “a distância social, a 

forma de interação com o civilizado e a relação com o espaço, notadamente a 

capacidade de definir um território”. Essa tripla base, que correlacionava formas de 

relação possíveis entre os índios e o  “mundo civilizado”, com uma classificação das 

formas como estes grupos pensavam e lidavam com seus territórios norteou e legitimou 

concepões e práticas do SPI, que como veremos posteriormente, lutava pela 

prerrogativa de controle dos territórios e das populações que estavam sob o jugo dos 

agentes do órgão, a revelia das concepções de territorialidade e de organização destes 

povos. Portanto, em 1928 estabeleciam-se as bases jurídicas do que Foucault (1979) 

chamava de práticas de governamentalidade
8
, que ao mesmo tempo buscava deter a 

prerrogativa de controle dos territórios ocupados por estes povos e propunha uma 

classificação que justificava uma forma de intervenção governamental que diminuísse a 

distância social dos grupos que eram entendidos como “arredios”, “errantes” e 

“nômades”. Segundo Foucault, a governamentalidade pode ser entendida a partir de um: 

 

conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e 

reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma 

específica e complexa de poder que tem como alvo a população, por 

forma principal de saber a economia política e por instrumentos 

                                                           
 



12 
 

técnicos essenciais os dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 1979: 

289 

 

 Estas formas de controle e intervenção seriam garantidas por esta legislação de 

1928 através da noção de “incapacidade relativa” dos índios, “incapacidade” essa 

dependente do grau de “incorporação à sociedade nacional”. Foi a partir destes termos 

que a lógica da Tutela foi reorganizada neste momento, lógica essa que delimitou 

legalmente a relação do Estado com as sociedades indígenas até os anos 70. Neste 

decreto, nos artigos 5,6 e 7, foi definido que: 

 

 Art. 5º A capacidade, de facto, dos indios soffrerá as restricções 

prescriptas nesta lei, enquanto não se incorporarem elles á sociedade 
civilizada. 

    Art. 6º Os indios de qualquer categoria não inteiramente adaptados 

ficam sob a tutela do Estado, que a exercerá segundo o gráo de 

adaptação de cada um, por intermedio dos inspectores do Serviço de 

Proteção aos Indios e Localização de Trabalhadores Nacionaes, sendo 

facultado aos ditos inspectores requerer ou nomear procurador, para 

requerer em nome dos mesmos indios, perante as justiças e 

autoridades, praticando para o referido fim todos os actos permittidos 
em direito. 

    Art. 7º São nullos os actos praticados entre individuos civilizados e 

indios das 1ª, 2ª ou 3ª categorias, salvo quando estes forem 

representados pelo inspector competente, ou quem fizer as vezes 
deste. 

 

Até a consolidação desta legislação, os indígenas em território nacional estavam 

anteriormente submetidos por dois tipos de poder tutelar. Os índios na condição de 

aldeados estavam sob o controle e a representação jurídica total dos diretores-gerais de 

índios de cada província e dos diretores das aldeias. E os indígenas não aldeados 

(classificados como “arredios” ou “recém-domesticados”) eram concedidos o estatuto 

jurídico de órfãos, que capturados ou contratados por particulares, estavam sob a 

fiscalização do juiz de órfãos. (Carneiro da Cunha, 2013 : pág). Estas duas categorias 

classificavam os indígenas em uma condição jurídica de dependência absoluta nos 

termos da lei de seus “tutores” responsáveis
9
.  O decreto de 1928 estipula uma 

reorganização da lógica tutelar a partir da ideia de que o projeto indigenista do Estado 

                                                           
9
 A Tutela orfanológica é instituída em 1831, pela lei de 27 de outubro de 1831, que revoga as Cartas 

Régias de 13 de maio, 5 de novembro e 2 de dezembro de 1808, pondo fim às guerras justas e abolindo a 

escravidão indígena; os declara “órfãos” e atribui a tutula aos juízes de órfãos. Lei de 27 de outubro de 

1831:ttp://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/18241899/lei3762527outubro1831564675publicacaoorigi

nal88614pl. html 
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brasileiro era possibilitar os indígenas a um processo gradual de incorporação à 

condição de “civilizado” ao mesmo tempo em que lhe era conferido a condição jurídica 

de “cidadão” e “trabalhador nacional”. Como já mencionado, esta vinculação da 

“incapacidade relativa”
10

 ao grau de incorporação à sociedade nacional regime tutelar 

corresponde aos planos do SPI e as concepções dos anos iniciais do órgão de que os 

índios poderiam ser “úteis” à economia do país ao mesmo tempo em que eram 

“civilizados” por esta “pedagogia do trabalho”.  Isto decerto conferia ao SPI, além do 

controle da representação política e jurídica destes povos em relação às demais 

instituições estatais, também a garantia aos agentes do órgão o controle sobre os bens 

produzidos pelos indígenas dentro dos postos  administrados pelo órgão. Analisando o 

capítulo do Decreto que se refere a “gestão dos bens”: 

 

 Art. 37. Até a passagem dos indios para o centro agricola ou sua 

incorporação á sociedade civilizada, nos termos desta lei, são os 

inspectores, cada um na sua circumscripção encarregados da gestão 

dos bens que os ditos indios venham a possuir por doação ou qualquer 

outro meio: e, Como tal, apresentação, annualmente, á autoridade 

judiciaria competente as contas da mencionada gestão, para o 

necessario julgamento. 

    § 1º Os saldos em dinheiro e os remanescentes de qualquer especie 

poderão ser convenientemente empregados pelo inspector em 

beneficio da communhão indigena a que pertencerem os bens ou 

constituirão um fundo patrimonial devidamente depositado em nome 

individual do indio ou da collectividade, conforme a natureza dos 

mesmos bens e o destino que lhes for assignado e tudo mediante 
homologação do juiz competente. 

    § 2º Haverá nas inspectorias livros para arrolamento desses bens, o 

qual será feito tomando-se por base as respectivas communicações das 

povoações indigenas ou postos do Serviço. 

    Art. 38. Desde que passe para centro agricola ou se incorpore á 

sociedade civilizada, receberá o indio os bens que lhe pertençam 
individualmente, para que os possa livremente administrar. 

    Art. 39. No caso da collectividade (grupo, horda, tribu ou nação) 

passar na totalidade para centro agricola ou ser incorporada á 

sociedade civilizada, far-se-ha entrega dos bens communs ao chefe 

respectivo; si, porém, uma parte da dita collectividade permanecer em 

                                                           
10

 A Incapacidade relativa dos índios já havia sido estabelecida no Código Civil de 1916 

Lei 3. 017, 1º de janeiro de 1916 

Art. 6º. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, I), ou à maneirade os exercer: 

I os maiores de 16 (dezesseis) e os menores de 21 (vinte e um) anos (arts. 154 a 156). 

II As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. 

III os pródigos. 

IV os silvícolas. 
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povoação indigena ou posto do Serviço, ficará sob a gestão do 

inspector a quota que proporcionalmente caiba a essa parte. 

 

Desta forma, o controle e a gestão do que era produzido pelos indígenas estavam 

sob a responsabilidade do chefe do posto e do inspetor regional até que estes 

indivíduos-e ou grupos tivessem atingido o quarto estágio de incorporação definida pela 

legislação, que eram os chamados centros agrícolas
11

, ou se o SPI classificasse um 

determinado grupo ou determinados indivíduos como totalmente “incorporados à 

sociedade civilizada”. É importante destacar este aspecto desta legislação que instituiu o 

poder tutelar nestes termos de “incapacidade relativa”, porque é na esfera do controle e 

fiscalização de bens por parte dos agentes do SPI que o órgão vai sofrer uma série de 

denúncias e a consequente abertura de investigações por parte de outras esferas do 

Estado que passariam a investigar a agência indigenista na década de 60. E é como 

consequência destas denúncias de desvio destes bens legalmente destinados ao 

“benefício da comunidade indígena” que o Relatório Figueiredo vai ganhar forma nos 

anos finais de funcionamento do SPI. Voltaremos com profundidade a esta questão a 

partir do próximo capítulo.  

Porém, considero necessário tratar de uma outra característica institucional que 

perpassou a história do SPI durante os 57 anos de seu funcionamento, característica esta 

que irá nos ajudar a compreender as querelas e as discussões que configuraram a 

Comissão de Inquérito de 1967 e o consequente fim do órgão, algo que chamo aqui da 

“dança institucional da política indigenista brasileira”. 

  

1.3 - A dança institucional da política indigenista brasileira 

 

 Durante seus 57 anos de existência, o Serviço de Proteção aos Índios esteve sob 

a administração de diferentes ministérios e delimitado por diferentes configurações 

administrativas. Acredito ser importante entender em termos diacrônicos estes distintos 

momentos de passagem da política indigenista brasileira entre diferentes configurações 

institucionais, até porque no próximo capítulo iremos inserir a CI de 1967 (que deu 

origem ao Relatório Figueiredo) como um momento que a agência indigenista passava 

por um destes períodos de reorganização administrativa, saindo do Ministério da 

                                                           
11

 Explicar centro agrícola 
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Agricultura e adentrando ao espaço institucional do Ministério do Interior. Entender as 

diretrizes centrais das “tecnologias de contato” (Coffaci de Lima, 2016) e de governo do 

SPI passa necessariamente por entender sua inserção em um contexto administrativo e 

institucional mais amplo, já que este órgão teve como característica histórica a busca 

incessante em construir uma imagem que legitimasse sua existência frente ao Estado e a 

sociedade como um todo.  

 Seguindo a divisão proposta tanto por Souza Lima (1995), quanto por 

Bringmann (2015), podemos dividir o SPI em três grandes fases, com três distintos 

arranjos institucionais. O primeiro deles trata das duas primeiras décadas de 

funcionamento do órgão (1910-1930), em que o SPILTN (depois de 1918 apenas SPI) 

estava vinculado ao já comentado MAIC (Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio); o segundo momento se deu na década de 30, em uma passagem curta do 

órgão por dois Ministérios, entre 1930-1933 inserido no recém-criado (como uma das 

consequências do projeto de centralização administrativa proposta por Vargas pós 

“Revolução de 30”) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e no período 1933-

1939 vinculado ao Ministério da Guerra; e o terceiro e último momento (1939-1967) é a 

volta do SPI ao Ministério da Agricultura, sendo este o momento de maior participação 

governamental do órgão dentro do Estado brasileiro.  

Cada um destes períodos representou para o SPI ênfases de governamentalidade 

distintas na relação com os índios, de acordo com as funções do Ministério na qual 

estava inserido. Porém, como se atestará ao longo deste trabalho, apesar destas nuances 

contextuais a política indigenista do SPI nunca fugiu dos ideais que fizeram parte de sua 

criação, em que o controle dos corpos e dos territórios dos indígenas através de uma 

“pedagogia do trabalho agrícola” era algo que sempre esteve no horizonte. Passemos 

por cada período de forma suscinta de modo a melhorar nossa compreensão sobre este 

aspecto. 

No primeiro período de funcionamento do Serviço, sob a administração do 

MAIC, o órgão estruturou suas bases administrativas com o objetivo de criar uma 

imagem e um efeito de distribuição e dispersão em escala nacional apesar dos escassos 

recursos que possuía (Souza Lima, 1995: 230). O organograma institucional do SPI foi 

pensado de modo a possibilitar a comunicação entre a diretoria do Serviço localizada na 

capital do país e as regiões longínquas localizadas nas fronteiras das frentes de 

expansão. Desta forma, a organização institucional foi pensada a partir do 

funcionamento conjunto de três níveis: na ponta, encontravam-se tipos de unidades que  
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eram determinadas de acordo com o nível de “civilização” (incorporação) na qual os 

indígenas eram vistos e classificados pelo governo: “Os postos” eram unidades 

destinadas a “pacificação e atração” dos índios considerados como “arredios”; as 

“povoações indígenas” eram destinadas aos povos já “sedentarizados” pelo SPI e 

começavam o processo de aprendizagem de técnicas agrícolas e de outros costumes da 

sociedade dos brancos; e os chamados “centros agrícolas”, onde deveriam ser colocados 

indígenas que o SPI enxergava e classificava como “quase civilizados”. Em uma região 

intermediária deste organograma estavam as inspetorias, que faziam a articulação entre 

a diretoria central e as unidades locais em termos regionais, em um regime de 

superintendência, sendo os inspetores figuras administrativas de efetivo poder decisório 

em termos de fiscalização e de práticas de governo sobre os indígenas, como será vista 

posteriormente na análise dos casos contidos no Relatório Figueiredo. E no centro 

estava a diretoria geral do órgão, local responsável pela elaboração das diretrizes 

governamentais, pelas disputas interinstitucionais pela luta de recursos e pela 

propaganda e construção da imagem do órgão no espaço público
12

.  

Uma outra característica fundamental de funcionamento do Serviço neste 

contexto (1910-1930), na visão de Souza Lima (1995) e Bringmann (2015), é o papel 

ativo dos diretores do SPI em construir a legitimidade de existência do órgão dentro do 

Estado e do espaço público brasileiro, reiterando através de um ativo trabalho 

propagandístico a importância de se ter um órgão responsável pela lida com os índios 

em um momento onde o país avançava sobre novos territórios, alargando suas fronteiras 

através das frentes de expansão. Segundo Souza Lima: “nos primeiros anos do SPI 

destaca-se a maior quantidade de unidades de ação, em regiões nas quais os conflitos 

entre povos indígenas e frentes de expansão alcançavam grande visibilidade nacional”. 

(Souza Lima, 1995: 242). Apesar da fragilidade estrutural e financeira do SPI, que até 

1930 possuía somente dez postos de pacificação em território nacional, o Serviço dava 

ampla ênfase pública a estas poucas experiências, tratando de forma recorrente da 

importância do trabalho de pacificação e atração na garantia da soberania nacional 

nestas regiões.  

Em consequência das reformas implementadas pela “Revolução de 1930”, o SPI 

passou por sua primeira mudança institucional, sendo transferido para o controle do 

                                                           
12

 Para mais detalhes sobre esta questão, na obra fundamental de Antônio Carlos de Souza Lima “Um 

grande cerco de paz”, se pode encontrar na seção dos anexos os organogramas administrativos do SPI ao 

longo de seus 57 anos de funcionamento. Ver Souza Lima (1995)  
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recém criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio por um curto período (até 

1933). Sua alocação nas estruturas institucionais do Ministério do Trabalho estava 

vinculada a uma das preocupações mais fundamentais do Estado brasileiro pós-30 que 

era o investimento em políticas que lidassem com a gestão dos chamados “sem-

trabalho” através do alocamento destes em terras públicas, de modo a diminuir as 

tensões sociais provocadas pelo crescimento dos centros urbanos. (BRINGMANN, 

2015: 165).  A gestão dos “sem trabalho” já era uma prerrogativa do SPI quando ainda 

tinha como uma de suas políticas principais a “localização dos trabalhadores nacionais” 

(SPILTN), e a prioridade estratégica em gerir e controlar a migração destas populações 

envolviam os indígenas “semi-civilizados” que estavam locados nos “centros agrícolas”. 

Estes três anos sob a administração do Ministério do Trabalho foi um período de 

escassez extrema de recursos, havendo uma “queda vertiginosa do número de unidades 

de ação direta junto aos povos indígenas, que de 67 passaria a em torno de 15 a 19” 

(Souza Lima, 1995: pág 256).  

Em 1933 o SPI passa para o controle do Ministério da Guerra, em um momento 

em que a expansão do governo central e de suas esferas de governo para regiões 

fronteiriças e sua oposição política às oligarquias locais reorientaram a política 

indigenista nacional para um papel mais ativo no controle dos povos e na discriminação 

dos espaços localizados em regiões de fronteira. Essa reorientação do olhar da política 

indigenista para as “fronteiras” do país, está inserido naquilo que Otávio Velho, a partir 

de suas considerações sobre os trabalhos de Frederick Turner nos Estados Unidos no 

século XIX, chama de processo de consolidação da fronteira “como matéria prima para 

elaboração de mitos nacionais”. (Velho, 2009: 131). É nesse contexto que uma série de 

intelectuais vinculados a Vargas e ao nascimento do Estado Novo defende a necessidade 

de o Estado brasileiro “levar a ordem” às regiões fronteiriças de modo a garantir a 

soberania nacional, estabalecendo uma conexão mítica com os bandeirantes apresadores 

de índios do período colonial. Cria-se assim uma espécie de “mito da origem do 

autoritarismo brasileiro” a partir da ideia de que o autoritarismo varguista se justificaria 

como uma reação às influências disruptoras dos povos que viviam nas regiões 

fronteiriças (Velho, 2009: 136). E nestas regiões estariam uma variedade de povos 

indígenas que deveriam ser tutelados por este Estado autoritário de modo a garantir a 

soberania da Nação nestas regiões.  

É a partir dos escritos de ideólogos do Estado Novo, principalmente a partir da 

figura de Cassiano Ricardo (sua obra fundamental chama-se “Marcha para o Oeste”), 
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que o Estado brasileiro irá construir um novo projeto de expansão territorial de seu 

aparelho burocrático e institucional de modo a enfraquecer ainda mais o que restou das 

oligarquias locais derrotadas em 1930. E foi neste contexto de centralização e expansão 

da máquina administrativa nacional,  que os projetos de ocupação e colonização de 

regiões fronteiriças e de espaços considerados como pouco habitados ganharam um 

novo destaque. O governo getulista enxergava na agricultura e no regime de pequena 

propriedade o caminho mais lógico para estes projetos de ocupação, e a ênfase na 

produção agrícola acabou por chamar o SPI de volta aos “braços” do Ministério da 

Agricultura. O projeto de fundação do SPI em 1910, feito a partir da conjunção entre o 

militarismo positivista de Rondon e os planos de modernização agrícola da SNA, 

ganhava um novo sopro de vida com os projetos de colonização vinculados à “Marcha 

para o Oeste” do Estado Novo no final da década de 30, e a incorporação dos indígenas 

era primordial para o sucesso desta nova(velha) empreitada.  

 

 1.4 -  A Marcha para o Oeste e o SPI sob o Ministério da Agricultura: A era 

de ouro da “ideologia do Ruralismo” 

  

Souza Lima nos aponta que o Decreto-lei de 3/11/1939, que subordinaria 

novamente o SPI ao Ministério da Agricultura trazia a seguinte observação: 

 

“...que o problema da proteção aos índios se acha intimamente ligado 

à questão de colonização, pois se trata no ponto de vista material, de 

orientar e interessar os indígenas no cultivo do solo, para que se 

tornem úteis ao país e possam colaborar com as populações civilizadas 

que se dedicam às atividades agrícola (Decreto lei n 1736/1939: apud 

Souza Lima,1995: 286) 

  

Tornar os “indígenas úteis” através do aumento do interesse pelo “cultivo do 

solo”. Essa afirmativa fez parte de toda a história do SPI até sua dissolução em 1967 ( 

recordando o começo deste capítulo), premissa esta que orientou a própria criação do 

órgão na primeira década do século XX. Porém, é necessário dizer que esta diretriz 

governamental em relação aos povos indígenas ganhou uma nova força, em um 

contexto em que o Estado Novo elaborava um novo projeto de expansão e 

modernização da economia nacional. Neste momento o controle sobre espaços 

geográficos (e suas correspondentes populações) eram vistos como ações primordiais 
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para o desenvolvimento da Nação em termos econômicos e de soberania nacional. É 

relevante também levar em consideração que estes projetos foram elaborados no 

contexto da Segunda Grande Guerra e discussões referentes ao controle geopolítico do 

território ganhavam ainda mais importância que em contextos anteriores. O governo 

varguista investiu pesadamente na clássica conjunção que orientou a política indigenista 

brasileira desde sua fundação: controle territorial conjugado com o controle de corpos e 

populações através da figura jurídica da tutela - Uma conjunção do que Michel Foucault 

chamava das clássicas tecnologias de governo que perpassaram a história da política 

ocidental: o poder soberano (controle territorial), o poder disciplinar (controle dos 

corpos na busca em aumentar sua utilidade e sua “eficiência”, e o biopoder 

(classificação e controle das populações) (Foucault, 2008).  

 Essas tecnologias de governo amplificadas no governo Vargas foram claramente 

delimitadas no Decreto 736/1936 que outorgou uma nova regulamentação do SPI 

durante a Era Vargas. Nele, em um de seus artigos, se delimitava como política de 

“nacionalização e incorporação dos índios à sociedade brasileira”: 

 

Art. 7º As medidas e ensinamentos a que se refere a lettra b do art. 1º, 

têm por fim a incorporação dos indios sociedade brasileira, 

economicamente productivos, independentes e educados para o 

cumprimento de todos os deveres civicos; e podem ser assim 

classificados: 

 
a) medidas e ensinos de natureza hygienica; 

 
b) escolas primarias e profissionaes; 

 
c) exercicios physicos em geral e especialmente os milltares; 

 
d) educação moral e civica; 

 
e) ensinos de applicação agricola ou pecuaria.  

(Decreto 736/1936, de 6 de abril de 1936) 

  

 Como demonstrarei alhures em minha análise sobre as querelas contidas no 

Relatório Figueiredo em relação à região Sul, concordo com Bringmann (2015: 157) que 

estas normativas do Decreto de 1936 orientaram a política indigenista brasileira até a 

extinção do SPI em 1967. A finalidade do órgão era a incorporação dos indígenas à 

sociedade nacional a partir destas diretrizes, que trazem em seu núcleo uma espécie do 

que alguns autores chamam de uma “pedagogia da civilização através do trabalho 

agrícola” (Souza Lima, 1992; Pacheco de Oliveira, 2014). O ensinamento de costumes 

morais e de “natureza higienica” caminhava conjuntamente com a criação de projetos de 

“ensino de aplicação agrícola e pecuária”, só assim estes se tornariam “economicamente 
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produtivos, independentes e educados para o cumprimento de todos os deveres cívicos”. 

Segundo Notzold e Bringmann (2013) em relação aos anos 40 e 50: 

 

“De forma progressiva, foram sendo elaboradas e desenvolvidas 

iniciativas inseridas no contexto da modernização do Brasil, 

principalmente a partir das décadas de 1940 e 1950, quando o país 

entra em um forte processo de industrialização e dinamização das 

atividades agropecuárias. Neste contexto, o SPI passa a elaborar 

estratégias de aproveitamento das áreas indígenas através das 

atividades agrícolas, pecuárias, industriais e extrativas, com vistas a 

aumentar a utilidade dos indígenas para a economia brasileira. Assim 

sendo, irão florescer em diversos Postos Indígenas projetos e 

programas voltados para a transformação dos indígenas em pequenos 

produtores rurais, capazes de se auto sustentarem. Esta auto 

sustentabilidade estava ligada não apenas à produção agropecuária 

para o consumo próprio, mas, sobretudo, para a produção de 

excedentes destinados à comercialização. Neste sentido, destacaram-

se entre as principais iniciativas do SPI, projetos de alcance nacional 

como o Programa Educacional, que previa o estabelecimento de 

atividades educacionais voltadas para a formação de uma mentalidade 

camponesa entre os alunos indígenas, inclusive com a formação de 

Clubes Agrícolas nas escolas indígenas” 

(NOTZOLD e BRINGMANN, 2013: 151-152) 

 

 

 Uma outra questão a ser considerada neste contexto das duas últimas décadas do 

Serviço é o amplo destaque que o órgão teve na imprensa durante os anos 40 

conjuntamente com o “mito expansionista” do Estado Novo, a chamada “Marcha para o 

Oeste”. Vastas regiões no Centro-Oeste e na região Sul do país foram objetos de 

grandes projetos de colonização, ocupação e expansão de obras de infra-estrutura. A 

famosa expedição Roncador-Xingu em 1943 e a posterior criação da Fundação Brasil 

Central, órgão responsável em organizar estas expedições a zonas pouco povoadas do 

Centro Oeste do país foram acompanhadas pela criação de uma série de postos de 

atração e pacificação de indígenas que habitavam estas regiões, tendo as ações da SPI 

amplo destaque na imprensa controlada pelo DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda) (Souza Lima, 1995: 288). A Marcha para o Oeste também teve seus 

contornos na região Sul do Brasil com o auxílio à expansão da frente cafeeira na região 

Norte do Paraná, responsável pelas remoções forçadas e pelo quase extermínio dos Xetá 

em finais da década de 40 (Coffaci de Lima, 2016).  

 Neste contexto também há uma tentativa de maior centralização administrativa 

(que acompanhava as demais esferas do Estado autoritário de Vargas) do SPI. Com a 

publicação do novo regimento do órgão em 1942, os chefes de postos e os inspetores 
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regionais seriam obrigados a prestar contas à diretoria central o órgão através dos 

chamados Boletins. (Souza Lima, 1995:290). A dificuldade do SPI em fiscalizar e 

controlar os agentes que trabalhavam na ponta, no lidar cotidiano dos indígenas sempre 

se fez presente já que o Serviço era um órgão que buscava estender seus tentáculos para 

regiões muito longínquas do país com um número muito reduzido de funcionários e 

com poucos recursos destinados a seu funcionamento. Tanto é que desde seus primeiros 

anos de funcionamento havia o incentivo por parte da Diretoria central de que os postos 

procurassem se auto-sustentar através de sua produção e da consequente exploração das 

terras e do trabalho dos indígenas. Esse foi um dos fatores que desencadeou uma série 

de denúncias públicas de corrupção (desvio da Renda Indigena) e de violências de 

agentes do SPI contra indígenas em diferentes regiões, questão que será tratada com 

mais detalhe no próximo capítulo. 

Porfim, convém dizer que o projeto de modernização do Brasil que foi iniciado 

pelo governo estadonovista, e que teve continuidade nos governos democráticos que o 

sucederam ( baseado na matriz econômica do desenvolvementismo) viam os indígenas e 

principalmente suas terras como elementos participantes nos regimes de produção 

encampados pela política econômica do governo federal, e a prerrogativa institucional 

na lida com os indígenas em território nacional eram justamente os agentes do SPI. A 

“pedagogia da civilização agrícola” era uma matriz discursiva que legitimava o acesso 

de membros do Estado e da iniciativa privada à possibilidade de exploração das terras e 

do regime de trabalho dos milhares de indígenas que já mantinham algum tipo de 

contato com o mundo dos brancos, assim como legitimava a expansão da política de 

pacificação para as regiões limítrofes das frentes de expansão do mercado brasileiro. 

Estado e mercado construíam as condições de possibilidade de exploração e esbulho das 

terras e dos corpos indígenas, em um sistema que Otávio Velho chamou de 

“Capitalismo Autoritário” (Velho, 2009).  

E talvez como uma das consequências deste capitalismo autoritário que 

consolidou práticas de esbulho e violência dos agentes do Estado no cotidiano dos 

povos indígenas, que nas décadas de 1950 e 1960 a agência indigenista brasileira passa 

a ser alvo de uma série de denúncias, investigações e pressões, seja nacional seja 

internacionalmente. Este contexto desemboca no fim do SPI em 1967 em decorrência 

das investigações que produziram o Relatório Figueiredo, documento este que trazia os 

postos da região Sul como grandes protagonistas. No entanto, deixemos o recorte 

regional da região Sul para o úlitmo capítulo. Como próximo passo gostaria de tecer 
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algumas considerações sobre o contexto de dissolução do SPI e de aparecimento do 

Relatório. 
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CAPÍTULO 2- O FIM DO SPI E O RELATÓRIO FIGUEIREDO 

 

2.1 - As duas últimas décadas do SPI – Denúncias e Reorganização 

Administrativa 

 

Na primeira metade da década de 50, durante a gestão de José Maria da Gama 

Malcher 1951-1955 (período onde Darcy Ribeiro e Eduardo Galvão fizeram parte dos 

quadros do SPI), surgiram as primeiras denúncias públicas de casos de corrupção e de 

uma série de violências contra indígenas em diferentes postos administrados pelo órgão. 

Como já introduzido no primeiro capítulo, isso se relacionava com o período de pleno 

desenvolvimento da “ideologia do ruralismo” nas diretrizes centrais da política 

indigenista brasileira, onde a utilização do trabalho dos índios pelos postos era visto 

como solução principal da autogestão e do autofinanciamento da instituição. Por essa 

razão, a extração e a gestão da Renda Indígena tornou-se o centro das diretrizes do SPI 

para os agentes que a compunham. Segundo Souza Lima : 

 

“Os finais da década de 1940-inícios da de 1950 retomariam 

propostas para o uso do trabalho indígena nos próprios postos, com a 

busca da crescente extração de renda indígena,i.e, recursos gerados a 

partir do patrimônio indígena cujo controle centralizado a direção do 

SPI procuraria ampliar (SOUZA LIMA, 1995: 293) 

 

Com a gestão dos bens produzidos pelos indígenas nos postos garantidos aos 

chefes de posto , fez com que na prática garantisse uma grande autonomia ao agente do 

SPI que geria estes recursos “na ponta” da estrutura administrativa. Segundo a 

legislação (diretriz definida pela legislação que normatizou o regime tutelar em 1928
13

), 

tanto os chefes de Postos Indígenas quanto os Inspetores Regionais deveriam registrar 

em livros para contínua fiscalização da Direção do órgão todos os valores referentes a 

produção econômica nestes lugares. Porém, a grande abrangência territorial dessa 

instituição aliada a sua precariedade financeira e burocrática dificultava enormemente  

processos de fiscalização do que realmente estava sendo produzido nos postos com a 

exploração abusiva da mão de obra indígena. Portanto, esta configuração administrativa 

deficiente relacionado às diretrizes do SPI que estimulavam a criação de programas de 

produção agrícola e extrativista, tanto como tecnologia de “civilização” do indígena 

quanto como meio de autosustento do posto, era um dos fatores (aliados a impunidade 

                                                           
13

 Já analisado no capítulo 1 
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dos envolvidos) que geraram as condições de possibilidade para inúmeros casos de 

desvios de recursos, de violências e exploração da força de trabalho. Segundo Elena 

Guimarães, foi nesse período que: 

 

Já a partir do início da década de 1950, vários inquéritos são 

instaurados para apurar irregularidades no âmbito do Serviço de 

Proteção aos Índios. Inicialmente na gestão de José Maria da Gama 

Malcher (1951-1955), conforme consta no documento n° 14, anexo à 

defesa do ex-diretor Ten-Cel. Moacyr Ribeiro Coelho (1961-1963), e 

posteriormente, no período de 1956 a 1963. Segundo informação 

prestada ao gabinete do Ministro, foram abertos 21 inquéritos 

administrativos no SPI, entre os anos de 1956 e 1963. Neste período o 

Serviço de Proteção aos Índios sofre uma série de denúncias quanto ao 

descaso para com as populações indígenas, irregularidades na 

administração da renda indígena, vendas ilegais de madeira e gado, e 

até mesmo de genocídio.  As denúncias partiam tanto do interior do 

próprio órgão quanto da imprensa. Há ofícios de diretores do SPI e 

relatórios do próprio CNPI, denunciando o massacre de índios ao 

Ministério da Agricultura, assim como de Chefes de Inspetoria, 

condenando a corrupção interna. (GUIMARÃES. 2015: 36) 

  

 

Discordâncias e disputas políticas internas dentro do SPI estimularam uma série 

de agentes a denunciar casos de irregularidades que aconteceram dentro do Serviço para 

a imprensa. A título de exemplo, a própria saída de Darcy Ribeiro do órgão em 1954, já 

naquele momento reconhecido como um dos grandes antropólogos do pais, envolveu 

uma série de denúncias feitas pelo pesquisador através de uma carta pública contra a 

indicação de um Inspetor Regional que estava sendo investigado por irregularidades: 

 

Em face da designação por portaria n° 37 de 24 último, firmada por V. 

Senhoria, o senhor Iridiano Amarinho de Oliveira para chefiar a 

Segunda Inspetoria Regional do SPI sediada em Belém e com 

jurisdição sobre o Estado do Pará, o Território do Amapá e parte do 

Estado do Maranhão, venho solicitar, em caráter irrevogável, a minha 

exoneração da função de Chefe da Secção de Estudos do SPI (Museu 

do Índio), pelas razões que abaixo enumero:  

1. O referido senhor é indiciado num processo administrativo (S.C. 

59.086/53) que transita neste momento pelo DASP, no qual é acusado 

de apropriação indébita de bens do patrimônio indígena, inclusive do 

produto da venda de vacas destinadas a fornecer leite para crianças 

dos postos indígenas que estavam sob sua direção (Proc DASP 

4834/55, 6545/55 e 5912/55).  

2. Este processo recebeu pareceres da Comissão de Inquérito 

instituído para apurar aquelas acusações, bem como do assistente 

jurídico do Serviço de Proteção aos Índios, recomendando a demissão 

do indiciado a bem do serviço público.  
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3. O mesmo senhor foi afastado da chefia da Quinta Inspetoria 

Regional do SPI (São Paulo e sul de Mato Grosso) em virtude dos 

desmandos que deram lugar ao processo supra referido e, ainda, 

porque esta medida foi solicitada ao então diretor do SPI, pelos 

servidores daquela Inspetoria, num abaixo-assinado unânime, em que, 

à base da experiência de mais de um ano de trabalho sob a direção do 

indiciado, asseveraram-se tratar-se de pessoa inidônea e moralmente 

incompatível com uma função no serviço público. (...) Em vista do 

exposto, V.S. compreenderá porque me sinto na obrigação de 

exonerar-me da função de chefe da Seção de Estudos do SPI (Museu 

do Índio) como dever de honra para com as autoridades junto às quais 

me obriguei em nome da honorabilidade dos meus colegas do Serviço 

de Proteção aos Índios. (Carta de Darcy Ribeiro apud GUIMARÃES 

pág. 37) 

 

 

O impacto destas denúncias também pode ser apreendido quando se atenta para 

a instabilidade política e administrativa na qual o SPI e o Ministério da Agricultura 

passaram nos anos 50 e 60. Novamente trago a extensa pesquisa de Guimarães (2015) 

para demonstrar esta questão, segundo a autora: “entre os anos de 1956 e 1967, num 

cenário de forte instabilidade política e sucessivas denúncias de crimes e corrupção, 

reforçados pela mídia, o SPI reportou-se a nada menos que 12 diferentes Ministros da 

Agricultura, fora os Ministros Interinos, perfazendo um total de 16 Ministros.” 

(GUIMARÃES, 2015: 47).  

Em termos gerais, as décadas de 50 e 60 para a política indigenista brasileira 

pode ser caracterizada como um período em que o órgão ascendeu fortemente ao espaço 

público a partir de duas narrativas que se relacionam em certo sentido. A primeira delas 

foi o esforço do SPI na construção de programas que fomentassem a criação de núcleos 

de produção agrícola e extrativista nos postos indígenas, que servia como uma eficiente 

propaganda e legitimação de sua existência frente às demais instituições do Estado e à 

própria opinião pública, já que demonstrava sua utilidade econômica ao 

desenvolvimento do país ao mesmo tempo em que cumpria sua “missão civilizatória” 

(inspiradas pelas palavras de Rondon) de incorporar populações consideradas como 

“povos errantes e não civilizadas” (Bringmann, 2015).  E ao mesmo tempo em que estas 

diretrizes centradas na produção agrícola e na Renda Indígena eram propagandeadas 

pelo órgão, o SPI também publicizava constantemente seu descontentamento frente a 

ausência de recursos destinados pelo governo federal. A titulo de exemplo, em uma 

entrevista concedida pelo Diretor do SPI Major Luis Vinhas Neves em 1966, que foi 
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publicada em um Boletim do SPI neste mesmo ano, trazia uma reclamação que era 

muito recorrente na imprensa por parte dos diretores do órgão: 

 

“Cheguei com força total e queria fazer a estruturação do SPI, mas 

encontrei o órgão esfalecido e desgovernado. Continua, até hoje, sem 

condições de cumprir com as finalidades para que foi criado, porque 

sempre foi tratado como um setor marginalizado do Ministério da 

Agricultura. Minha dificuldade maior é a de não poder montar uma 

grande organização para preencher o mínimo indispensável, dentro do 

roteiro de levar a civilização dos índios. O SPI não tinha médico, 

advogado, funcionários, técnicos ou verba. (...)DIFICULDADES: 

Durante o ano de 1965 lutei com toda a sorte de dificuldades, com 

uma dotação de CrS 250 milhões para o atendimento a 110 mil índios 

pacificados e sob a orientação do SPI. Reestruturei os servições de 

controle de produção, com incentivos à agricultura e à pecuária, 

obtendo grandes resultados práticos. Essa insuficiência de recursos 

obrigou-me a recorrer à produção distrital, como aconteceu com a 7 

Inspetoria Regional de Curitiba, cuja renda esse ano foi de CrS 162 

milhões, tendo ainda uma reserva de madeira armazenada em suas 

serrarias de CrS 50 milhões. Tenho pronto um relatório para ser 

entregue ao Presidente Castelo Branco, dando conta da real situação 

em que se encontram os índios do Brasil e levando ao seu 

conhecimento as necessidades urgentes do órgão que necessita sair do 

marasmo para o dinamismo (BOLETIM DO SPI, 1966, pág 22) 

 

Esta ausência de recursos justificava e legitimava a ênfase na Renda Indígena e 

na exploração da mão de obra indígena ao mesmo tempo que servia de caminho de 

autopromoção e denúncia contra adversários políticos que eram responsabilizados pela 

omissão e por agravar as condições materiais encontradas em diferentes postos pelo 

país.  Isso tudo em um contexto administrativo que pouco permitia a fiscalização do que 

se fazia com estes montantes, o acabou por fomentar um aparecimento constante de 

denúncias e escândalos de corrupção e de violação de direitos humanos contra os povos 

indígenas, que começava também a ter repercussão fora do país.  

 A compreensão deste período de instabilidade político-administrativa do SPI nas 

duas últimas décadas de sua existência (as primeiras CPIs contra o órgão são criadas em 

1963 – em âmbito estadual no RS e no Congresso Nacional – e serão tratadas neste 

trabalho posteriormente) passa também pela inserção do Serviço a um contexto maior 

de reorganização burocrática do Estado brasileiro principalmente após o Golpe civil-

militar de 1964. Rubens Valente (2017) nos atenta que: 
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 “Logo após a deposição de Goulart, a ditadura mandou abrir 

inúmeros inquéritos, chamados de Inquéritos Policiais Militares 

(IPMs), em vários setores da administração federal. Tanto o SPI 

quanto o seu órgão superior, o Ministério da Agricultura, foram alvo 

de investigações semelhantes. Estranhamente, contudo, nenhum 

resultado sobre o SPI foi tornado público até 1967. Todos os 

principais agentes do Serviço investigados em uma CPI do Índio pró-

fazendeiros de 1963, aberta no Congresso Nacional, continuaram 

influentes e ocupando cargos de chefia no SPI.” (VALENTE 2017: 

34) 

 

 

 Este contexto de investigações intraestatais estava vinculado a um discurso de 

“higienização do Estado” por parte dos militares que tomaram o poder em 1964. Tendo 

o SPI, órgão que ao longo da década anterior havia passado por uma série de denúncias 

públicas de corrupção e desvio de recursos, como um dos alvos privilegiados deste 

discurso. Este discurso também servia como um mecanismo de legitimação do Estado 

frente às fontes de capital que os militares buscavam para subsidiar novas políticas 

econômicas que seriam colocadas em funcionamento já na segunda metade da década 

de 60, especialmente com a consolidação da exploração e colonização da Amazônia, 

envolvendo grande interesse e investimento de Capital internacional (Davis, 1978). Ou 

seja, esta instabilidade administrativa do SPI também se relacionava com um contexto 

de reorganização burocrático-administrativo do Estado brasileiro como um todo, que 

iria culminar na extinção do órgão com a Comissão de Invetigação de 1967 e o 

Relatório Figueiredo. Endosso as palavras de Souza Lima quando este diz que: 

 

A extinção do Serviço e o surgimento da Funai, em 1967, ainda que 

atendendo também a uma necessidade de conferir, no plano 

internacional, visibilidade positiva aos aparelhos de poder estatizados 

no país – fruto da importância do financiamento externo para as 

transformações que se queria implementar -, devem ser entendidas 

como dentro de um movimento mais geral de redefinição da 

burocracia de Estado. A mudança se daria nos anos de 1967-68, 

quando se preparava mais um fluxo de expansão econômica e da 

fronteira agrícola no país, com a consequente montagem de alianças e 

esquemas de poder que a ditadura militar implantaria. (LIMA, 1995: 

298). 

 

 

 Além de servir como reação às pressões de órgãos internacionais que recebiam 

as denúncias de violação de Direitos Humanos por parte de agentes do SPI contra uma 

série de sociedades indígenas nas décadas de 50 e 60 (Davis, 1978), a Comissão de 

Inquérito de 1967, criada pelo Ministério do Interior com o objetivo de dar 
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continuidade e aumentar o escopo geográfico das investigações feitas na CPI de 1963 

(que tinha como objeto ações de agentes do SPI na região do Mato Grosso) foi 

engendrado dentro deste contexto em que uma nova reorganização político-econômica 

estava em curso no governo militar, que voltava seus olhos para a região Norte do país 

como lócus estratégico de garantia do crescimento econômico e da soberania nacional. 

Estes dois fatores são de fundamental importância para compreender as condições de 

emergência da CI de 1967 e do Relatório Figueiredo. Por isso, faço agora algumas 

considerações que considero importantes no ano de criação do Relatório, assim como 

algumas de suas características enquanto documento. 

 

 

2.2 - A Comissão de Inquerito de 1967 , o fim do SPI e a criação FUNAI 

 

 

Em 1978, o antropólogo estadunidense Shelton Davis em sua obra “Vítimas do 

Milagre” foi o primeiro autor a trazer em seu foco de análise os impactos e as 

consequências do Relatório Figueiredo no que se refere à política indigenista no Brasil. 

Seu trabalho, o que Edward Said chamou de uma “antropologia da denúncia” (SAID, 

2003: 117),  traz uma consistente contextualização da política indigenista inserida nos 

projetos de desenvolvimento político e econômico dos governos militares pós-64. O 

problema central do autor está em desvendar a conexão direta do projeto 

desenvolvimentista do Estado Brasileiro (sustentado em grande parte pelo capital 

estrangeiro) e os casos de genocídio e etnocídio contra populações ameríndias. Davis 

busca entender as razões e contextualiza o momento político e econômico em que uma 

série de investigações foram colocadas em funcionamento contra a agência indigenista 

brasileira.   

Como já analisado neste trabalho, Davis também ressalta que até a primeira 

metade dos anos 60 a política indigenista brasileira estava vinculada ao projeto de 

colonização e povoamento do Brasil Central e das áreas interiorianas do Sul do país. 

(“A Marcha para o Oeste”, programas de colonização nestas regiões, etc.). Porém, a 

partir de meados da década de 60 e principalmente com a chegada da “linha dura” ao 

poder , que tinha fortes vínculos com o capital estrangeiro e com o governo dos EUA, a 

região amazônica passou a ser o alvo da expansão econômica nacional, com a 
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construção de grandes obras de infra-estrutura na região, e com crescente interesse 

estrangeiro pelas exploração mineral e pecuária na região norte do país.  

Neste processo de transformação, para o autor, a garantia desta expansão 

passava pela necessidade do governo brasileiro responder ao capital internacional e a 

uma série de organizações sobre as crescentes denúncias de violência de agentes do 

Estado contra povos indígenas no Brasil que passavam a circular com mais frequência 

na imprensa internacional.  Davis destaca em seu livro o impacto internacional que as 

denúncias apresentadas pelo Relatório Final à imprensa pelo procurador da República 

Jader Figueiredo tiveram, em que jornais europeus e estadunidenses escreveram 

matérias extensas sobre trechos de tortura e violação dos direitos humanos que 

apareciam no Relatório. Davis relata que: 

 

 Em 1967, o significado dessas novas diretrizes tornou-se claro 

quando a atenção internacional concentrou-se na política indigenista 

do Brasil, a qual anteriormente só interessava a poucas pessoas no 

exterior. Naquele ano, o Ministro do Interior, General Albuquerque 

Lima, encarregou o Procurador Geral Jader Figueiredo de investigar 

as acusações e corrupção contra os funcionários do Serviço de 

Proteção aos Índios. Figueiredo e sua equipe de investigadores 

viajaram mais de 16 mil quilômetros, entrevistando dezenas de 

agentes do SPI, e visitando mais de 130 postos. Finalmente, em março 

de 1968, o General Albuquerque Lima deu uma entrevista coletiva no 

Rio de Janeiro na qual tornou público o resultado do Relatório 

Figueiredo, com 5.115 páginas em 20 volumes (DAVIS, 1978:33). 

 

  

O autor busca demonstrar esta atenção internacional fazendo um rápido 

levantamento de uma série de matérias jornalísticas produzidas em jornais na França 

(Le Monde), nos Estados Unidos (Los Angeles Times e New York Times) e na 

Inglaterra (Sunday Times) (DAVIS, 1978: 34-35). Estre estes, dois artigos tiveram 

grande impacto na imprensa internacional, o de Patrick Braun (“Germ Warfare Against 

Indians is Charged in Brazil”) no Medical Tribune e Medical News. E o do jornalista 

inglês Norman Lewis “Genocide – From Fire and Sword to Arsenic and Bullets, 

Civilization Has Sent Six Millions Indians to Extinction” (Sunday Times – 23 de 

fevereiro de 1969). Segundo o antropólogo, estes artigos: 

 

“Os relatos de Braune e Lewis, assim como vários pronunciamentos 

de sociedades antropológicas e científicas, tornaram-se grande fonte 

de problemas para o novo Governo militar do Brasil e produziram 

momentaneamente uma onda de protesto no mundo inteiro”. Vários 
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jornais, por exemplo, acusaram o Governo brasileiro de consentir 

numa política de genocídio contra as tribos indígenas remanescentes e 

exigiram uma investigação imediata pelas Nações Unidas. Até mesmo 

um dos mais importantes jornais brasileiros, o Jornal do Brasil, teve a 

coragem de escrever: “A investigação do Serviço de Proteção aos 

Índios vai acabar nas Nações Unidas”. O crime é genocídio e violação 

dos direitos humanos. É melhor que crimes como esses sejam 

expostos para que nossa vergonha seja vista à luz do dia “” (DAVIS, 

1978: 35) 

 

 “Vítimas do Milagre” é uma obra pioneira e fundamental para entender as 

condições de emergência do Relatório Figueiredo e a conjuntura de extinção do SPI, 

principalmente no que se refere a inserção da política indigenista brasileira em um 

contexto transnacional político-econômico e de fortalecimento dos discursos sobre 

direitos humanos no ocidente. Tanto mais naquele contexto de violência política, em 

que antropólogos locais não teriam a mesma possibilidade de publicar trabalhos que 

trouxessem conclusões análogas sem colocar suas vidas em risco. Pondo à parte tal 

contexto e a inegável contribuição do autor, o meu propósito em começar a discussão 

sobre o Relatório a partir da análise de Davis está relacionado a um dos objetivos deste 

trabalho em tentar ir além da ênfase excessiva que este antropólogo dá (também a partir 

do diálogo com outros autores), de que a existência da Comissão de Inquérito de 1967 

teria sido criada tendo como preocupação fundamental responder às pressões 

internacionais e as acusações de genocídio por parte do governo brasileiro. Uma das 

questões fundamentais de minha pesquisa é demonstrar a existência de outros fatores 

que estavam em disputa no jogo de forças que constituíam o SPI e na relação deste 

órgão com outras instituições estatais. Neste sentido, Muzzopappa e Villalta (2011) nos 

apresentam como uma premissa fundamental na abordagem etnográfica de arquivos e 

documentos estatais, o fato de que o Estado (essa ficção transcendental homogeneizada) 

se constitui a partir de uma série de disputas e relações que o fazem cotidianamente, no 

que as autoras chamam do “campo do estatal”, e nisto a política indigenista e seus 

órgãos não fogem a esta constatação: 

 

“A su vez, estas burocracias, si bien se presentam como homogéneas y 

con contornos definidos, se pueden comprender mejor si son 

analizadas como un complejo sistema de relaciones sociales y de 

poder entre grupos, agentes y organizaciones. Y aquí entendemos que 

lá noción de campo de lo estatal constituye una herramienta valiosa 

para la indagación antropológica, en la medida en que posibilita ver al 

Estado como una arena de disputas que se desarrollan en torno al 

poder de lo estatal, entendido como la capacidad de esta poderosa 
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ficción de transformar, innovar o mantener condiciones que 

repercuten de diversas maneras y con distinta intensida en la vida 

cotidiana de los sujetos. Esta capacidad puede ser rastreada en 

reglamentos, decretos, leyes o discursos institucionales, documentos 

que pueden constituir – si son abordados como pistas de las relaciones 

de poder en ellos inscriptas (MUZZOPAPPA e VILLALTA, 2011: 

pág 18) 

 

  

Vimos que chegada dos militares ao poder em 1964 envolveu um intenso 

processo de reorganização administrativa pautada no discurso de “higienização do 

Estado”, criando uma série de investigações internas de modo a incriminar e afastar 

agentes estatais que teriam algum tipo de vínculo com os governos anteriores. Em 1967, 

o general Afonso Augusto de Albuquerque Lima, ativo participante do golpe de 1964 e 

um dos líderes da ala que ficou conhecida como “linha dura” do exército (VALENTE, 

2017: 36) assumiu o Ministério do Interior, tendo como uma de suas primeiras ações dar 

continuidade às investigações da CPI de 1963 que investigou casos de corrupção do SPI 

na região do Mato Grosso. Com isso aprovou a abertura de uma Comissão de Inquerito 

coordenada pelo próprio Ministério do Interior para investigar o órgão indigenista agora 

em âmbito nacional, trazendo para isto servidores de fora dos quadros do SPI. Nomeou 

então o  procurador Jader Figueiredo para o cargo. Segundo Valente: 

 

“Além de procurador do Departamento Nacional de Obras contra a 

Seca, Jáder era professor de pedagogia do Instituto de Educação do 

Ceará”. Ou seja, até então não tinha nenhuma relação com o tema da 

investigação, como reconheceu depois: “Eu não conhecia o problema 

indígena, a não ser por leituras esparsas como, acredito qualquer 

brasileiro”. O que poderia ser um problema, contudo, revelou-se uma 

virtude, pois ele passou a olhar com perplexidade procedimentos que 

já haviam se tornado uma rotina no SPI. Jáder atuou em sintonia não 

apenas com o Ministério do Interior, mas também com o serviço de 

inteligência criado pelos generais logo após o golpe, o SNI. O próprio 

procurador revelou que “durante todo o nosso trabalho, desde que o 

iniciamos em Brasília, fomos muito auxiliados pelo SNI”. 

Verdadeiramente, fomos acompanhados em todos os momentos por 

elementos do SNI que se prestou a colaborar conosco e nos ajudaram 

demais! ”” (VALENTE 2017: 37) 

 

Além de Jader Figueiredo ser um agente estatal que tinha pouca relação com o 

SPI e com a política indigenista nacional até então, é interessante levar em conta esta 

informação trazida pela investigação documental de Rubens Valente em que o 
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procurador confirma a participação intensa do SNI
14

 durante o processo de investigação. 

Acredito que de certa maneira isso corrobora com a tese de autores como Souza Lima 

(1995) de que mais do que uma simples resposta à pressões internacionais, havia o 

interesse em reiterar um uma política interna de limpeza do Estado como legitimação do 

golpe militar, incriminando agentes de governos anteriores legitimando também 

mudanças institucionais que se relacionavam com novos interesses por parte deste 

grupo de militares que assumiam o poder no Brasil. Como nos aponta Guimarães: 

 

O que se nota pelos jornais da época é que o Ministério não tinha a 

dimensão exata da repercussão na imprensa e dos efeitos que esta 

poderia ter. Embora o próprio ministério viesse emitindo notas a 

respeito das investigações e divulgado publicamente o resultado do 

trabalho, o mesmo passa a acusar a imprensa de sensacionalismo e 

escândalo. Fica claro que o objetivo do Inquérito Administrativo não 

é que a denúncia de crimes seja associada aos agentes do estado que 

estavam vinculados ao grupo político do golpe de 1964. Através do 

Inquérito, o Ministério quer provar que os crimes foram cometidos 

por funcionários corruptos, fruto da leniência do estado nos anos 

pré-golpe militar. E mais adiante corrobora o projeto de extinção do 

SPI e criação da Fundação Nacional do Índio, como se esta ideia 

fosse algo gestado pelos militares como solução e redenção para os 

problemas dos índios (GUIMARÃES, E, 2015: 56). 

 

 

Além da extinção do SPI e da criação da FUNAI através da lei 5371-1967 como 

consequência da CI de 1967, houve também o indiciamento de uma série de agentes do 

órgão. Segundo Valente “Com ordens assinadas pelo ministro Albuquerque Lima e pelo 

seu substituto, a Policia Federal prendeu administrativamente, por trinta dias, dezessete 

servidores do SPI. Outros 31 foram demitidos, Jáder disse à CPI que o total de 

dispensas atingiu trezentos funcionários. A maior parte dos presos, porém, era acusada 

de problemas na prestação de contas de gastos e acabou solta assim que conseguiu 

quitar os débitos” (VALENTE, 2017: 43).  

Apesar das consequências jurídicas para os indiciados terem sido muito 

pequenas, o Relatório Figueiredo é um evento que traz em si muitas pistas sobre 

algumas transformações nas quais a política indigenista brasileira estava sendo levada 

com a criação de um novo órgão como a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio já 

                                                           
14

 O Serviço Nacional de Informações (SNI) foi criado pela lei nº 4.341 em 13 de junho de 1964 com o 

objetivo de supervisionar e coordenar as atividades de informações e contrainformações no Brasil e 

exterior, servindo como uma das instituições que organizavam a espionagem política do governo. Em 

função de sua criação, foram absorvidos o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações (SFICI-

1958) e a Junta Coordenadora de Informações (JCI-1959). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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nasceu sob a administração do Ministério do Interior, que neste momento elaborava um 

grande projeto de colonização e integração a Região Norte do país. As políticas de 

pacificação voltavam a ter grande destaque nos discursos do indigenismo brasileiro, que 

entre as décadas de 1940 a 1960 tinham as colônias agrícolas e os postos dos índios 

“quase civilizados” como modelos de sua gestão, sendo que as maiorias destes postos 

encontravam-se na região Sul do país. As investigações da CI de 1967 trataram em sua 

maioria de casos de corrupção e desvio de recursos de postos localizados na Sétima 

Inspetoria Regional, que abrangiam os Estados da Região Sul e o Estado de São Paulo. 

Contudo, antes de me colocar a refletir sobre este fato, acredito ser importante 

apresentar de maneira mais detalhada o Relatório Figueiredo, que como vimos teve 

grande impacto neste contexto. Irei em seguida fazer um breve resumo de suas 

temáticas e darei alguns detalhes de sua formatação.  

 

 

2.3 - O Relatório Figueiredo: Quando forma e conteúdo nos dizem algo 

 

 Ann Laura Stoler
15

, em um artigo que busca refletir sobre o uso de arquivos 

como fonte por parte de antropológos pós-coloniais, nos chama atenção para o fato de 

que nas últimas décadas: “Students of the colonial experience “mine” the content of 

government comissions and reports, but rarely attend to their peculiar form or context” 

(STOLER, 2009: pág 90). Parto do pressuposto aqui, principalmente seguindo as 

noções de “poder tutelar”
16

 de Souza Lima (1995), de que a relação entre o Estado 

brasileiro e as sociedades indígenas no Brasil se deram a partir de tecnologias de 

controle e de governo que se assemelham a uma série de experiências em outros 

contextos coloniais. Souza Lima traz a noção de Poder Tutelar a partir da reflexão 

foucaultiana da “política como continuação da guerra por outros meios”.  Para o autor, 

este tipo de poder operacionalizado pelo SPI ao longo de sua história pode ser entendido 

como um “modo de integração territorial e política, operado desde um aparelho 

estatizado, parte do conjunto de redes sociais e relações componentes de um Estado o 

qual, em diferentes momentos do tempo e implicando múltiplas relações entre distintos 

segmentos sociais, tem procurado se representar como nacional (...) é uma forma 

                                                           
15

 STOLER, Ann Laura “Colonial Archives and the Arts of Governance” Archival Science 2: 

87-109, 2002. 
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reelaborada de uma guerra, ou, de maneira muito mais específica, do que se pode 

construir como um modelo formal de uma das formas de relacionamentos possíveis 

entre um “eu” e um “outro” afastados por uma alteridade radical, isto é, a conquista, 

cujos princípios primeiros se repetem a cada pacificação” (SOUZA LIMA, 1995: pág 

42-43) 

Por isso, acredito ser importante seguir a sugestão de Stoler referente a 

necessidade de levarmos em consideração aspectos da forma e a inserção da criação 

deste documento em um contexto específico. Minha proposta então nesta parte do 

trabalho é pensar o Relatório para além de seu conteúdo, apresentando de que forma 

este documento foi apresentado, quais são as temáticas e quais investigações ocupam 

mais espaço no corpo do documento, etc. Por isso faço uma descrição mais detalhada 

do corpo deste documento que traz a síntese da Comissão de Investigação do 

Ministério do Interior em 1967. 

O conjunto de documentos que compõem o “Relatório Figueiredo” é formado 

por 30 volumes (aproximadamente 7 mil páginas). Os primeiros quatro volumes (os 

analisados até o momento) são constituídos de cópias de depoimentos prestados à CPI 

de 1963. Do volume 5 ao volume 20 encontram-se os eixos de investigação e os 

depoimentos produzidos pela Comissão de Inquérito do Ministério do Interior de 1967 

(comandado por Jader Figueiredo). O vigésimo volume contém o relatório final 

encaminhado ao ministro do Interior em 1968, e os demais volumes contêm anexos e 

outras informações formados posteriormente a redação do projeto final. 

Em termos de conteúdo e temática, podemos dividir o Relatório em quatro 

grandes eixos de discussões e denúncia.  Dos volumes I ao VII a inquirição gira em 

torno da 5 Inspetoria do SPI, que abrangia os Estados de Mato Grosso (atual Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul) e Goiás, investigada na primeira grande Comissão de 

Inquérito criada nos anos 60 contra o órgão (CPI de 1963) . As inquirições dos 

deputados Celso Amaral e Edison Garcia (deputado pela UDN eleito pelo Estado do 

Mato Grosso) buscam desvendar denúncias de supostos casos de desvio de recursos da 

“Renda Indígena” por parte do diretor do posto à época José Fernando da Cruz, e 

também pela utilização por parte deste inspetor de indígenas no ataque a posseiros e 

fazendeiros locais, que segundo o acusado estariam invadindo terras pertencentes ao 

SPI. A produção de erva mate e a venda de cabeças de gado por parte desse inspetor e 

outros funcionários são alvo das inquirições feitas pelos deputados, que buscam levantar 

uma série de números referentes a essa produção e os possíveis desvios por parte do 
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inspetor  e alguns de seus funcionários para o uso pessoal. Neste processo de inquirição 

há uma situação de acusação mútua entre os deputados que instauram a CPI e os 

funcionários acusados do órgão. O até então diretor do SPI Moacyr Coelho acusa o 

deputado Edison Garcia de querer prejudicar a instituição responsável pela tutela 

indígena para favorecer familiares que estariam envolvidos em contratos ilegais de 

arrendamentos e invasão de terras Kadiweu no Mato Grosso. 

O segundo grande bloco (de especial interesse para esta pesquisa), traz a 7 

Inspetoria (postos do SPI localizados na região Sul) como objeto principal de 

investigação por parte da Comissão de Inquérito do Ministério do Interior de 1967, 

presidida pelo procurador Jader Figueiredo. As denúncias de desvios de recursos, 

exploração ilegal de madeira, venda ilegal de gado, abusos e torturas praticados por 

agentes do SPI na região compreendem oito volumes completos do Relatório Figueiredo 

(Volumes VIII ao XV). É interessante esta abundância de relatos de violência por parte 

dos membros do Estado (SPI) contra os grupos indígenas da região Sul. Lembremos que 

o relatório final da Comissão Nacional da Verdade  já havia trazido em seu conteúdo, 

dando grande ênfase ao processo de extermínio dos Xetá, aos relatos de tortura e 

exploração do trabalho encontrados nestes volumes do Relatório e a situação de esbulho 

e expulsão de populações Guarani para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipú.  

No terceiro grande bloco (dos Volumes XVI ao XIX),  retoma-se as denúncias 

referentes a pecuária na IR5 no Mato Grosso. Especialmente no desvio de verbas da 

venda de Gado no posto indígena onde se encontram Kadiweus no Mato Grosso. O 

depoimento mais relevante deste volume é de Helio Bucker, que na época era Chefe da 

quinta inspetoria (Novembro de 1967). Ele traz como documento de prova uma 

sindicância liderada por ele em 1967 para investigar casos de desvios de verba e de 

violência contra os Kadiweus e outros povos da região. Ele também traz à tona casos 

que se tornaram conhecidos na literatura de genocídios contra os Cinta Larga 

(conhecida como o Massacre do Paralelo 11) e contra os Tapayuna, no intuito de 

defender uma total reestruturação do órgão: no Volume XVII há uma série de despachos 

internos e autorizações do diretor do SPI à época de Luiz Vinhas Neves (em 1964), para 

a venda e exploração de recursos em terras indígenas. Os chefes dos postos estariam 

autorizados a negociar excedentes de produção com terceiros. Na primeira seção do 

Volume XVIII encontra um grupo de denúncias e depoimentos contra Flávio de Abreu 

(chefe da quinta inspetoria em 1963 e 1964). Denúncias envolvendo sequestro de 

crianças Bororo, castigos físicos e regimes de trabalho em condições aviltantes são 
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levantadas por agentes que trabalharam sob a administração de Flávio. Na segunda 

seção (a partir da página 4310) traz uma cópia da legislação de 1928 (Decreto 5.484 de 

27 de junho de 1928) que estipula o regime tutelar dos indígenas encontrados em 

território nacional.  

  A partir da página 4911 inicia-se o relatório final de Jader Figueiredo 

publicizado na imprensa da época e que ficou conhecido como o “Relatório 

Figueiredo”. Além da análise final do procurador e os encaminhamentos que resultaram 

dos inquéritos e das visitas dos membros da Comissão de Inquérito aos postos indígenas 

investigados,  encontram-se 52 páginas com os indiciamentos e classificação dos 

acusados e dos crimes investigados. E a partir do Volume XXI encontram-se anexos do 

Relatório, que contém uma série de documentos comprobatórios das denúncias e as 

defesas dos indiciados por escrito.   

Observa-se claramente na disposição das temáticas e das investigações do 

Relatório como um todo uma maior atenção dada a casos de corrupção, desvios de 

recursos e de violências cometidas por agentes do Estado nos postos da região Sul do 

país. Oito volumes (em um total de vinte) com transcrição de depoimentos e 

documentos comprobatórios são referentes somente aos postos da região Sul. Além 

disso, no relatório final que foi apresentado à imprensa na segunda metade de 1967 e 

que ficou conhecido na época como “Relatório Figueiredo” (Volume XX da 

documentação total), o procurador Jader Figueiredo, após compilar os principais 

desvios e atrocidades cometidos por funcionários do SPI colhidos ao longo da Comissão 

de Investigação que deu origem ao Relatório Figueiredo, nos deixa uma pista do que 

este considera como um modelo ideal de tutela e de governamentalidade dos índios para 

o SPI, e que este ideal encontraria-se melhor desenvolvido em alguns postos da IR7:  

 

“Proclamam-se a míngua de recursos orçamentários escondendo-se 

que o índio brasileiro, um dos maiores latifundiários do mundo, tem meios de 

auferir rendas de suas terras, de suas dezenas de fazendas, capazes de tornar 

cada um deles imensamente rico se convenientemente administrados, com 

zêlo e honestidade. São milhões de hectares de terras espalhados em quasi 

todo o País, justamente nas regiões mais férteis, nos lugares mais aprasíveis, 

nos climas mais ameno. Palmillhando o campo em todos os sentidos o índio 

fixou-se nos sítios onde o solo mais rico permitia maior abundância de 

elementos para sua atividade típica de colheita. Seria óbvio que a aculturação 

dessas tribos, o encaminhamento de seus membros para a atividade rural, 

mesmo agro-pastorial-elementar, traria abundantes frutos, E tanto isso é 

verdade que assim acontece no Posto Indígena Paulino de Almeida, no Rio 

Grande do Sul, chefiado pelo Inspetor de Índios João Lopes Veloso. Aquele 

posto, o unico desse nome de que a CI tem notícia, administrado dentro de 
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elevados padrões de decência, tem hoje excelente produção agrícola e seus 

índios gozam de apreciável “status” sócio-econômico-cultural. Note-se que 

anteriormente essa unidade sofria dos mesmos males comuns ao SPI em geral 

e os índios passavam fome e miséria, justamente na época em que se 

devastavam seus pinheiros e se exauriam suas terras. Mas, infelizmente, o PI 

Paulino de Almeida é uma exceção a regra. As devastações continuam em 

toda a rosa dos ventos. Abatem-se as florestas, vendem-se gados, arrendam-

se terras, exploram-se minérios. Tudo é feito em verdadeira orgia predatória 

porfiando cada um em estabelecer novos recordes de rendas hauridas à custa 

da destruição das reservas do índio (pág 4920 – Relatório Final) 

 

A “pedagogia da civilização” através do trabalho agrícola é compartilhada pelo 

procurador como um ideal de governamentalidade dos índios brasileiros, conduzindo os 

silvícolas a um longo processo de assimilação de sua população e de sua incorporação à 

produção econômica do país. Neste sentido, Figueiredo parece ver todos estes casos 

investigados pela CI como “desvios” deste ideal, colocados por um órgão constituído 

por funcionários corrompidos e não-civilizados. Na fala do procurador, a Região Sul ao 

mesmo tempo é o grande exemplo de funcionamento dos dispositivos de governo do 

SPI no trato com os indígenas (PI Paulino de Almeida), e talvez por causa disso seja a 

região alvo de grande preocupação dos investigadores da CI e do Ministério do Interior, 

baseado na quantidade de páginas dedicadas no Relatório e no grande número de 

depoimentos recolhidos sobre casos de corrupção e violência em um lugar que desde a 

década de 40 era visto como uma região que detinha todas as condições para o bom 

funcionamento da política indigenista brasileira pautada na assimilação dos grupos 

indígenas via “pedagogia agrícola”.  

Portanto, a forma e o conteúdo do documento apresentam um claro 

protagonismo dos eventos ocorridos nos postos indígenas da região Sul do país na 

configuração do Relatório e de suas recomendações, neste momento em que o SPI 

estava em cheque enquanto órgão estatal de governo dos índios. Ele ocupa um grande 

espaço na constituição dos volumes do processo de investigação, assim como 

exemplificam casos que servem como força retórica para Jader Figueiredo produzir seu 

relatório de condenação final ao SPI. Isso me leva a pensar sobre algumas questões em 

relação a este protagonismo visível dos postos da Região Sul se comparados aos de 

outras regiões que compõem o SPI dentro do Relatório. Quais seriam as possíveis 

razões desse protagonismo? Qual era a importância da Região Sul para a política 

indigenista brasileira em meados do século XX? Que tipo de denúncias e discussões 
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aparecem no Relatório em relação aos postos indígenas da 7 Inspetoria Regional e 

principalmente da Região Sul? Estas são perguntas que tratarei no próximo capítulo 
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CAPÍTULO 3 – A REGIÃO SUL NO RF: PROTAGONISMOS E VIOLÊNCIAS 

 

3.1 - A Região Sul na política indigenista do SPI: O ideal de 

governamentalidade do Serviço 

 

. Pelo menos desde os anos 40, os postos indígenas dos três Estados da Região 

Sul apareciam nos boletins do SPI e nos depoimentos de agentes inquiridos na CI de 

1967 como o lugar propício para o funcionamento de um modelo de tutela e integração 

indígena autossustentável (portanto pouco dependente dos escassos recursos concedidos 

pelo Ministério da Agricultura), ao mesmo tempo em que poderia construir uma 

imagem de intensa participação econômica do órgão nos projetos de desenvolvimento 

econômico do país através da produção agrícola. O ideal de integração dos indígenas 

passava pelo aproveitamento de seu potencial econômico, por isso havia uma 

preocupação do SPI em transformá-los em agricultores exemplares. Segundo 

Bringmann (2015): 

 

“Criar Postos com a funcionalidade de promover 

ensinamentos úteis, capazes de despertar no indígena sentimentos 

nobres de pertencimento à nação brasileira, fixando-o em áreas 

específicas para que fosse atraído pela cultura sistemática da terra e 

das demais indústrias rurais, das quais obteriam rendimentos para a 

emancipação econômica dos mesmos, fez parte da tônica dos 

discursos oficiais das autoridades e demais funcionários do SPI em 

todo o território nacional. Na região Sul do Brasil, onde se proliferou a 

ação mais efetiva do SPI a partir de 1941, estes discursos eram ainda 

mais enfáticos, tendo em vista a característica rural dos três estados, 

considerados à época o “celeiro do Brasil” (BRINGMANN, 2015: 

160-161). 

 

 A região Sul seria o lócus em que estavam unidas as melhores condições 

materiais para levar adiante o projeto de emancipação e incorporação dos indígenas à 

sociedade nacional. Eram povos que já tinham uma relação antiga com a sociedade dos 

brancos e as terras eram ambientalmente propícias para a produção agrícola em larga 

escala. Principalmente na década de 50, investiu-se maciçamente em programas de 

desenvolvimento agrícola orientados especificamente para os postos da Sétima 
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Inspetoria Regional.  A ênfase no auto sustento dos postos da IR7 se dá pela potencial 

capacidade destes se manterem a partir da produção de insumos agrícolas, aliando assim 

o ideal de administração proposta pelo SPI – a autonomia econômica dos postos – com 

o projeto civilizacional de incorporação dos índios que faz parte das políticas do SPI 

desde sua fundação em 1910.   

Notzold e Bringmann (2013) demonstram como o SPI conjuntamente com o 

Ministério da Agricultura desenvolveu uma série de programas de desenvolvimento 

econômico baseados na produção agrícola e na criação de animais durantes os anos 40 

e 50. Os chamados Programa Pecuário e a Campanha do Trigo, ambos os programas 

criados durante o Estado Novo (1944), tinha o objetivo de estruturar as condições 

técnicas e materiais que proporcionasse o ensinamento de saberes agrícolas de criação 

de animais de rebanho e do cultivo tritícola entre os indígenas, tendo como principal 

alvo os indígenas da Região Sul (especialmente os postos do RS e do SC), por estarem 

localizados em terras propícias para produção destas culturas e por se tratar de povos 

indígenas que tinham um contato antigo com a sociedade dos brancos. Estes projetos 

tiveram seu auge durante a década de 50, perdendo progressivamente espaço na 

década de 60 com o aumento dos arrendamentos feitos a famílias vinculadas a projetos 

de colonização de ambos os Estados.  

Os programas de desenvolvimento agrícola criados na relação entre o SPI e o 

Ministério da Agricultura é uma constante nos boletins do SPI até a década de 1960, 

tendo sempre o a 7IR como lócus principal para estas políticas fossem colocadas em 

funcionamento
17

. Em 1962, na fala do recém empossado Diretor Moacyr Coelho, o 

SPI deveria: 

 

“Somos, pois, pela reformulação dos trabalhos do SPI, visando, 

essencialmente 

- no plano intelectual, ampliar as atividades educativas de modo a se 

ministrar aos jovens indígenas, não apenas a instrução primária, mas 

também instrução de orientação técnico profissional e agrícola do 

nível de capataz rural: 

- no que respeita à higiene e saúde, introduzir além de outras 

providências, a assistências médica direta e vacinação sistemática 

maciça 

 

Dependentes do Ministério da Agricultura: 

 

                                                           
17

A partir de 1942, Decreto 10.652/16.out.1942, a 7IR tem jurisdicação apenas nos estados da região Sul 

(PR, RS, SC) 
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Designar uma comissão para, em colaboração com êste serviço 

- planejar a vacinação sistemática dos rebanhos do SPI, por intermédio 

do Instituto de Zootecnia, e o melhoramento deles, através da 

introdução de reprodutores; 

- planejar a instalação de Postos-Modelo destinado ao ensino do nível 

de Capataz Rural e tendente a orientar os índios, progressivamente, 

nas lides agropastoris, administrando conhecimentos indispensáveis 

para que as terras que o SPI mantém, até agora, improdutivas ou 

exploradas empiricamente, possam apresentar produtividade à altura 

dos meios permitidos pela técnica: 

1) –reservar matrículas em escolas de aprendizado agrícola 

2) – colocar à disposição do SPI, a titulo de colaboração, agrônomos e 

veterinários, por tempo indispensável, para orientar nos serviços de 

agricultura e pecuária, a fim de mellhorar as condições de nossos 

Postos. 

- estudar e planejar a instalação de Postos-Modelo a serem montados 

pelo SPI, para o funcionamento de escolas de orientação profissional, 

destinadas a encaminhar os jovens indígenas para uma profissão, 

como sejam, as de mecânico, marceneiro e carpinteiro, serralheiro, 

funileiro, etc.; 

- estabelecer convênio para que anualmente, certo número de 

matrículas em internatos sejam atribuídas ao SPI, para encaminhar 

seus índios ao ensino técnico profissional (Boletim do SPI, 1962: 77) 

 

 

“Melhorar as condições dos nossos postos” passava necessariamente pelo 

auxílio do saber agrícola e veterinário do MA, neste processo de ensinamento aos 

indígenas de técnicas que pudessem transformar – aumentar – a produtividade das 

terras. Também estava no horizonte da tecnologia de governo do órgão o ensinamento 

de outras profissões técnicas que pudessem facilitar a emancipação do índio e sua 

incorporação total à sociedade englobante, conjuntamente com os ensinamentos de 

ordem agrícola. Neste mesmo Boletim, em outra fala do Diretor do órgão, ele reitera 

qual deve ser o objetivo das diretrizes gerais do SPI para aquele momento, assim como 

a necessidade em dar uma atenção maior aos postos da IR7: 

 

O Posto Indígena será como uma pequena cidade ou vila, 

dotada de todos os recursos, para que o índio possa integrar-se na 

civilização, gradativamente, sem sofrer o golpe de aculturações 

diferentes, até que se emancipe e perca a tutela do SPI. Devemos 

procurar todos os meios para atingirmos a esse ideal. Para isso é 

imprescindível que todo Posto Indígena possua roças de subsistência e 

que a indústria extrativa é necessária, porém para o efeito de renda, 

devendo predominar sempre o trabalho de amplas lavouras, único 

meio de impedir a fome e a subnutrição crônicas nas populações 

indígenas. Ainda com a palavra o Senhor Diretor:- Habitação será o 

problema a ser debatido em Reuniões futuras. Quero fazer casas para 
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todos os índios, colocando em primeiro plano a Sétima Inspetoria 

Regional” (Fala de Moacyr Coelho, Boletim do SPI 1962: 125) 
 

Todo o aparato de saber agrícola-agrônomo-veterinário na educação dos índios 

tinha o objetivo na visão de Moacyr Coelho de construir as condições de possibilidade 

de integração gradual do indígena à sociedade dos brancos. Interessante notar como essa 

incorporação também é pensada em termos de territorialidade e espacialidade. O posto 

indígena deveria ser transformado em uma “cidade ou vila”, com todas as condições 

materiais para que os índios pudessem ser incorporados sem grandes rupturas. Como se 

verá na sequência na segunda parte deste capítulo, este discurso suavizado e asséptico 

do Diretor na descrição deste ideal de incorporação de mão de obra indígena se choca 

completamente com os relatos e as práticas de agentes do SPI nos postos, em que estes 

empregaram todo um arsenal de violências e de tecnologias de controle dos corpos e das 

comunidades indígenas.  

Os postos de RS e SC eram tratados pelo SPI como vitrines da política 

indigenista brasileira durante estas décadas em que grandes projetos agrícolas voltados 

aos indígenas foram colocados em prática na região. Notzold e Bringmann (2013), 

tratando da implantação do chamado Programa Pecuário, e da Campanha do Trigo na 

década de 50: 

 

Para facilitar a divulgação das informações, tornou-se 

corriqueiro o SPI investir em estratégias de divulgação dos bons 

resultados alcançados por muitos Postos Indígenas através de textos 

propagandísticos, publicados em jornais de ampla circulação na 

capital federal, como o “Diário da Noite” e o “Correio da Manhã”. 

Nestes periódicos são apresentados detalhes sobre o Programa 

Educacional desenvolvido entre os indígenas de todo o território 

nacional. Há destaque para os ensinamentos rurais aos alunos 

indígenas, com a ampliação do projeto de Clubes Agrícolas Escolares 

e distribuição de instrumentos agrícolas infantis. Com isso, o SPI 

pretendia demonstrar à sociedade que os investimentos feitos pelo 

governo não estavam sendo em vão, pois, desde pequenos, os 

indígenas aprendiam “as regras necessárias à formação racional e 

manutenção da lavoura” (BRASIL/SPI, Boletim Interno nº 46, 

novembro e dezembro de 1960, pp.14-15). (NOTZOLD e 

BRINGMANN, 2013: 159) 

 

Como já discutido no primeiro capítulo deste trabalho, durante toda sua história 

o SPI se esforçou enquanto instituição para construir frente aos demais agentes do 
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Estado e à sociedade como um todo sua “razão de existir”. O órgão passou por décadas 

de instabilidade institucional, lidando com parcos recursos e com a necessidade de 

demonstrar sua abrangência e sua importância nos projetos de integração e de expansão 

político-econômica do território. (Souza Lima, 1992) E em um contexto de paradigma 

econômico desenvolvimentista aliado à noção positivista de civilização como progresso 

tecnológico, era fundamental que o órgão demonstrasse sua participação efetiva no 

projeto de modernização do país transformando os indígenas em “corpos úteis” para a 

economia nacional. Do Estado Novo varguista aos momentos finais do SPI na década 

de 60, os postos da Sétima Inspetoria Regional foram os lugares em que esta tecnologia 

de governo foi mais bem sucedida e elevada às suas últimas consequências.  Os postos 

desta Inspetoria foram os mais rentáveis e que se auto sustentavam com mais facilidade 

com a produção de sua Renda Indígena, além de servir como veículo de propaganda e 

legitimidade de sua existência no campo de disputas em que se constituía o Estado 

brasileiro naquele momento.   

 

 

3.2 - A Região Sul no Relatório Figueiredo: a Renda indígena e violência do 

SPI 

 

Como já comentado, nos últimos anos de existência do SPI viu-se também uma 

mudança gradual nas práticas de governamentalidade por parte dos chefes de posto da 

IR7, passando a ver na extração de madeira e no arrendamento de terras outras formas 

lucrativas de obter Renda Indígena, sendo estas práticas o foco maior da corrupção e da 

exploração violenta do trabalho indígena denunciados no Relatório. Bringmann nos diz 

por exemplo em relação aos postos indígenas do Rio Grande do Sul: 

 

“a existência de áreas com grande fertilidade e potencial 

agropecuário acabou tornando-se ainda um verdadeiro “chamariz” 

para camponeses, comerciantes e políticos regionais. Estas pessoas 

foram atraídas por outra prática usual do SPI, que apesar de não 

possuir um caráter oficial de política de desenvolvimento, foi bastante 

recorrente durante praticamente toda sua existência: os arrendamentos. 

Esta prática previa uma complementação da renda dos Postos 

Indígenas a ser utilizada para auxiliar na sua promoção econômica e 

na busca pela autossuficiência. Conforme se verificará, no entanto, os 

arrendamentos acabaram sendo muito mais prejudiciais do que 
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favoráveis aos indígenas em todos os locais onde foram executados.” 

(BRINGMANN, 2015: 310) 

 

As politicas de arrendamento e a extração de madeira nos postos da IR7 foram 

gradualmente sendo escolhidos como as fontes principais de auto sustento por parte de 

inspetores regionais e de chefes de postos durante a última década de funcionamento do 

SPI na região Sul. E são justamente nestas duas formas de arrecadação de recursos que 

um grande número de denúncias de corrupção e desvio de recursos irão aparecer em 

todo o processo de investigação conduzida por Jader Figueiredo em 1967. 

A partir do volume VIII do Relatório encontram-se depoimentos coletados pela 

equipe de Jader Figueiredo na Comissão de Investigação do Ministério do Interior no 

segundo semestre de 1967. O objeto especial de inquirição são denúncias de corrupção, 

mau uso da “Renda Indígena”, exploração ilegal de madeira e abusos contra indígenas 

nos postos da Sétima Inspetoria. Para me auxiliar na demonstração e sistematização dos 

dados, dividirei esta parte do Relatório nas duas temáticas nas quais os investigadores 

do Ministério do Interior mais voltaram suas preocupações: 1. O esbulho de terras e 

desvios da chamada Renda Indígena
18

 e 2. Casos de tortura e violência física contra 

indígenas.  

Como dito, esta divisão foi pensada a partir da sistematização e da organização 

dos dados coletados no Relatório durante minha pesquisa. Os casos investigados a 

fundo pela Comissão de Investigação de 1967 que se localizavam nos postos da região 

Sul (que serão demonstrados a seguir) tinham como características o fato de tratarem de 

questões referentes à corrupção econômica, pelo aparecimento expressivo de querelas 

fundiárias, esbulho de terras e arrendamentos ilegais de terras indígenas, e por uma série 

de denúncias de violência física e de tortura perpetradas por agentes do SPI contra os 

índios da região. Na tabela a seguir apresento uma sistematização geral dos casos que 

são citados no Relatório que se referem diretamente aos postos da Região Sul do país. 

 

                                                           
18

 A Renda Indígena foi regulamentada na legislação da tutela em 1928: “Art. 37 Até a passagem dos 

índios para o centro agrícola ou sua incorporação à sociedade civilizada, nos termos desta lei, são os 

inspetores, cada um na sua circunscrição, encarregados da gestão dos bens que os índios venham a 

possuir por doação ou qualquer outro meio; e, como tal, apresentarão, anualmente à autoridade judiciária 

competente as contas da mencionada gestão para o necessário julgamento” (DECRETO Nº 5.484, DE 27 

DE JUNHO DE 1928).  
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Tabela 1 – Postos indígenas e Violações contra o patrimônio e a pessoa 

indígena na IR7 no Relatório Figueiredo 

 

Posto Indígena Etnia Violação 

Violador - 

Acusado Página RF 

Nonoai-RS 

Guarani e 

Kaingang 

Tortura, trabalho 

escravo 

Acyr de Barros - 

SPI 

Volume IX p. 

1825; Volume 

XX p. 4926 

 

Rio das Cobras – 

PR 

Guarani e 

Kaingang 

Tronco e cárcere 

privado 

David Bueno - 

SPI 

Volume IX p. 

1719-1720 

 

Mangueirinha –

PR 

Guarani e 

Kaingang 

Exploração ilegal de 

madeira SPI Volume III p. 702 

Cacique Doble – 

RS Kaingang 

Espancamento e 

cárcere privado, 

Tortura Álvaro Carvalho 

Volume IV 

p.847; Volume 

VIII p.1682 

Fraternidade 

Indígena Kaingang 

Espancamento de 

indígenas 

João Batista 

Correa 

Volume VIII p. 

1505 

Cacique Doble – 

RS Kaingang 

Arrendamentos ilegais 

e exploração de 

madeira 

Chefes de 

posto do SPI 

Volume IX p. 

1726 

Fioravante 

Esperança - PR 

Guarani e 

Kaingang 

Arrendamentos ilegais 

e exploração de 

madeira Dival de Souza 

Voulme IX p. 

1727 

 

Manoel Ribas – 

PR 

Guarani e 

Kaingang 

Tortura atráves do 

Tronco 

Vivaldino de 

Souza Bueno 

Volume IX p. 

1731 

Paulino de 

Almeida – PR Kaingang 

Espancamento e 

cárcere privado, 

Tortura 

Iridiano 

Amarinho de 

Oliveira 

Volume IX p. 

1774 

 

Cacique Doble – 
Kaingang 

Exploração ilegal de 

madeira 

Chefes de 

posto do SPI 

Volume IX p. 

1787 
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RS 

Nonoai – RS 

Guarani e 

Kaingang 

Cárcere privado e 

prisões insalubres 

Chefes de 

posto do SPI 

Volume IX p. 

1821 

 

Selistre de 

Campos – SC Kaingang Tortura no Tronco 

Nereu Moreira 

da Costa 

Volume IX p. 

1829 

Guarita – RS 

Guarani e 

Kaingang 

Espancamento de 

indígenas 

Acyr de Barros - 

SPI 

Volume IX p. 

1843 

Guarita – RS 

Guarani e 

Kaingang 

Exploração do 

trabalho indígena 

Acyr de Barros - 

SPI 

Volume IX p. 

1853 

Selistre de 

Campos – SC Kaingang 

Arrendamentos ilegais 

e exploração de 

madeira SPI 

Volume XIV p. 

3442 

 

 

Tenho como objetivo nesta parte do trabalho levantar os casos que detiveram 

maior atenção e espaço dentro da investigação de Jader Figueiredo e que compõem um 

espaço significativo do Relatório, exemplos estes que podem nos ajudar a contextualizar 

os interesses e as disputas inseridas da CI de 1967 nas diretrizes e no funcionamento da 

política indigenista nacional nos postos indígenas de RS, SC e PR. 

 

3.3 – Exploração econômica e esbulho de terras: Desvios da Renda Indígena 

e a extração ilegal de madeira (Os casos de Mangueirinha - PR e Xanxerê – SC) 

 

Foi interessante notar o amplo espaço que as denúncias de desvio de Renda 

Indígena (a partir da extração ilegal de madeira e de arrendamentos nos postos do sul do 

país) ganham na configuração do Relatório Figueiredo. Já vimos na seção anterior que o 

protagonismo econômico da IR7 dentro do SPI pode ser observado desde a década de 

40. Os estudos de Notzold e Bringmann (2013) e de Bringmann (2015) nos mostraram 

como a IR7 era vista pela diretoria do SPI como o carro chefe na incorporação da mão 

de obra indígena e na sua participação na produção econômica do país: a IR7 era 

responsável por produzir os maiores montantes de Renda Indígena dentro do paradigma 

do SPI durante estas décadas.  A título de exemplo, em um boletim interno de 1959, o 
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diretor do SPI, à época José Luís Guedes, já ressaltava a importância econômica da 

Sétima Inspetoria Regional para a existência do órgão, trazendo esta inspetoria como o 

modelo de integração dos índios inseridos na máquina produtiva – e produtivista - 

agrícola: 

 

A Sétima Regional é, talvez, a única que tem vida própria. A 

renda de seus Postos Indígenas dá pra suprir as necessidades daquela 

Repartição do Serviço de Proteção aos Índios. [...] Ali, a agricultura é 

tomada a sério [...] É por tudo isso, que homenageamos a Sétima 

Inspetoria, e consequentemente, a todos os seus servidores e índios 

que trabalhando para o desenvolvimento dessa repartição, estão 

trabalhando para o soerguimento do Serviço de Proteção aos Índios 

(Boletim interno do SPI n 27 1959. Pág. 03) 

 

Porém, a partir do início dos anos 60 estes programas perdem força diante de 

uma maior importância dada pelos chefes de postos ao arrendamento de terras e a 

extração de madeira, investigado pela CI de 1967 como o lócus principal de atividades 

ilícitas e de desvio de Renda Indígena (NOTZOLD e BRINGMANN, 2013: pág. 161). 

Já em 1965, portanto dois anos antes da investigação do Ministério do Interior, o diretor 

do SPI Luís Vinhas Neves (diferentemente de seu antecessor 6 anos antes) reclamava do 

fato de que esta Inspetoria Regional e seus agentes já não vinham cumprindo com suas 

“devidas funções”, desviando de seu potencial de produção agrícola e de Renda 

Indígena: 

 

“A Sétima Inspetoria Regional está carecendo de uma maior atividade 

em seus diversos setores. Está reclamando maior carinho e vigilância 

na sua vida funcional. Para isto já eliminamos alguns efeitos nocivos 

que estavam dando margem à incúria administrativa naquela regional. 

Ela não vinha cumprindo com a missão a ela destinada. Alguns 

desmandos administrativos ocasionaram a falta de cumprimento de 

suas obrigações para com a Diretoria. Sendo a Sétima inspetoria a que 

sustenta o SPI, com a sua fabulosa Renda Indígena, não poderia, de 

maneira alguma, falhar como vinha falhando. Agora deve melhor. 

Aguardemos um futuro próximo.” (Boletim Interno do SPI – Maio de 

1965, pág. 37) 

  

Portanto, discussões sobre supostas irregularidades e desvios de funcionamento 

nos postos da IR7 foram aparecendo de modo mais contundente nos boletins internos do 
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órgão na primeira metade da década de 60. Neste caso específico, Luís Vinhas Neves 

parece buscar colocar-se na figura do dirigente que seria responsável em colocar os 

postos da região “nos eixos”, procurando se distanciar das administrações anteriores. 

Porém, como será apresentado, casos de corrupção e desvio de Renda Indígena foram 

denunciados até a extinção do órgão em 1967. Mais do que isso, Luís Vinhas Neves foi 

formalmente acusado por uma série de crimes no Relatório final dessa Comissão de 

Investigação de 1967. 

No Relatório, dos volumes X ao XIV encontra-se uma série de depoimentos e 

documentos comprobatórios do corte ilegal de madeira e irregularidades em processo de 

licitação de corte de árvores feita pelo SPI no Paraná e em Santa Catarina, assim como 

depoimentos sobre irregularidades de arrendamentos de lotes de terras indígenas a uma 

série de famílias. 

O primeiro caso que aparece de forma abundante no conjunto de documentos 

que compõem o resultado da investigação é a disputa a partir de um processo de 

licitação supostamente fraudado pela IR7 em favor da madeireira Irmãos Fernandes SA, 

sendo contestada judicialmente pela indústria dos irmãos Slaviero, referente à 

exploração de pinheiro do PI Cacique Capanema em Mangueirinha – PR. Nesse caso 

específico, as irregularidades dos processos de licitação fizeram os Slaveiro entrarem 

com um recurso no ministério da Agricultura para anular o processo.  Os dois últimos 

volumes do relatório trazem esse processo:  

 

“Senhor Diretor, A questão alcançou clima dos mais complexos e 

comprometedores. Contrato assinado em 22 de março de 1965, com 

retificação e ratificação de 7 ou 9 (não está visível) de julho de 1965. 

Face às falhas cometidas no processo, para firmação do negócio, a 

empresa “Slaviero e Filhos SA – Indústria e Comércio de Madeira” 

interpôs recurso ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, 

pleiteando anulação da concorrência respectiva. E o Senhor Ministro 

da Agricultura, por sua vez, através da Exposição de Motivos n 168, 

de 18 de junho do mesmo ano, pediu audiência à Erudita Consultoria 

Geral da República, confiando-lhe a competente decisão. Assim é que, 

em circunstanciado Parecer, aquela insigne autoridade sugeriu a 

nulidade da concorrência, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República, no que mereceu aprovação, conforme se verifica no Diário 

Oficial do dia 24 de agosto do ano pretérito” (Pág. 3280) 
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  Outra questão interessante neste processo é que na licitação original, o SPI 

havia colocado à venda 50 mil toras de madeira. Posteriormente a empresa vencedora 

(Irmãos Fernandes SA) descobriu que havia disponível apenas 15 mil toras, fato que a 

levou a contestar o valor do contrato firmado judicialmente. A exploração de madeira 

do Posto Indígena Cacique Capanema em Mangueirinha – PR foi objeto de disputa 

entre estas duas grandes madeireiras, sendo que uma série de depoentes envolvidos na 

vida administrativa deste posto (agentes, advogados de ambas as partes, chefe de 

inspetoria) fizeram denúncias a CI de propinas pagas por ambas às empresas a 

funcionários do SPI e de extração ilegal (“por fora”) de árvores que não estariam 

inseridas nos termos do contrato.  

 A exploração sistemática de madeira na região se intensificou a partir da década 

de 50 em diferentes postos do Paraná. Além do posto de Mangueirinha -PR, Fernandes 

(2003) relata a construção da serraria na TI de Palmas e a organização da mão de obra 

Kaingang na exploração da madeira. Quando instalada havia a esperança por parte dos 

indígenas de que a exploração desse bem traria mais recursos e melhoraria as precárias 

condições de vida do posto. Fernandes nos relata que  

  

“A comunidade estava muito empobrecida. Assim, alguns indígenas 

perceberam que a serraria poderia significar um ganho econômico. O 

próprio Sebastião, que tinha menos de dez anos na época, conta que 

vendia carvão produzido com os nós-de-pinho que recolhia dos 

pinheiros derrubados. Alguns Kaingang foram empregados na 

serraria, pelo que recebiam pagamento por mês. Os lucros da venda da 

madeira, entretanto, não eram distribuídos entre os índios (...) Durante 

a década de sessenta o processo de exploração madeireira foi 

acentuado com a presença de um chefe de posto extremamente 

violento e autoritário. “(FERNANDES, 2003: 188-189) 

 

 

Ao longo do Relatório as denúncias de que a madeira que vinha sendo extraída 

nos postos do Paraná estava sendo feita de modo ilegal e não estava retornando aos 

indígenas e à manutenção das condições materiais destes locais aparecem em diversos 

volumes do documento. Além do Paraná, há também no Relatório depoimentos e 

documentos sobre uma investigação prévia à Comissão de Investigação presidida por 

Jader Figueiredo, que foi comandada pelo procurador José Rodrigues de Oliveira, e 

tratava da investigação dos contratos de arrendamento de terras e de concessão de 
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exploração de madeira em postos indígenas em SC. (especialmente o posto Salistre de 

Campos em Xanxerê – SC). Encontra-se conjuntamente às inquirições e depoimentos 

uma série de telegramas, recibos e contratos dos postos que compunham a IR7. 

Especialmente no que se refere aos casos investigados de contratos ilegais de 

arrendamentos e de extração de madeira (Postos Cacique Doble -, Nonoai - RS, 

Mangueirinha - PR, Guarita – RS) – conforme as páginas. 2151-2293 do Relatório. 

Na segunda parte desse compilado que trata da produção da renda indígena na 

região encontram-se também contratos e liberações oficiais de extração de madeira em 

postos da IR7 nos anos anteriores ao Código de 1965. Também se encontra a prestação 

de contas referentes a contratos de extração de madeira no IR7 em 1965-67. Há um caso 

interessante onde uma família doa terras para o posto indígena de Mangueirinha com a 

condicionante destes poderem explorar a madeira da região por um período 

determinado. Com a suspensão nacional da extração de madeira pós-código florestal de 

1965 (outorgada por Ney Braga- então Ministro da Agricultura) essa família entra na 

justiça contra o SPI para a retirada da suspensão. A contrapartida da liberação da 

exploração de recursos naturais como compensação pela doação de terras ao SPI é uma 

prática que aparece em outros depoimentos e denúncias no Relatório:  

 

“De mais a mais, convém não olvidar que os Suplicantes doaram 

gratuitamente às comunidades tribais dos índios “Guaranis” e 

“Caingangues”, além da pequena área litigiosa – mais uma área livre e 

desembaraçada de qualquer ônus, quasi quatro vezes maior do que a 

área então contestada, reservando, entretanto, para eles suplicantes – 

todos os pinheiros e madeiras da lei industrializáveis, Já contados e 

marcados existentes dentro da área doada” (pág. 2180) 

 

 A doação das terras estariam condicionadas portanto ao usufruto da exploração 

da madeira dentro da TI, sendo que isto seria feito a revelia dos indígenas, garantido 

juridicamente para usufruto de tal direito de exploração de terras indígenas 

administradas pelo SPI.  

Cerca de 1000 páginas (dos volumes X ao XIV) são destinadas às discussões 

referentes à exploração de madeira, arrendamento de terras e a produção geral de 

Renda Indígena nos postos que compreendem a IR7. Pensando a partir do grande 

espaço ocupado por este problema no Relatório, a IR7 ainda parece ser de grande 

relevância econômica aos olhos do Ministério do Interior, preocupada em boa parte do 
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Relatório em comprovar os desvios de Renda Indígena e os casos de corrupção 

perpetrados por funcionários do SPI na região. É interessante notar que o aumento das 

denúncias relacionadas ao desvio de Renda Indígena e exploração de recursos naturais 

em terras indígenas na IR-7 se deu, como já comentado, a partir do aumento do 

interesse por parte de agentes privados e posseiros vinculados à frente de expansão 

agrícola de pequena propriedade que viam a real possibilidade de firmar contratos de 

arrendamentos com agentes do SPI que enxergavam neste tipo de contrato uma fonte 

de renda garantida para o sustento do Posto e para outras atividades de caráter ilícito. 

Segundo Bringmann  

  
Durante as décadas de 1950 e 1960, centenas de famílias 

camponesas invadem as reservas indígenas, arriscando-se como 

posseiros de pequenos lotes destinados à subsistência da família. 

Muitas delas, por outro lado, foram atraídas pela possibilidade de 

firmar contratos de arrendamento com o SPI e lucrar com os 

mesmos. Muitos dos camponeses que já ocupavam parcelas das 

áreas indígenas, viam nos contratos de arrendamento uma 

possibilidade de se tornarem proprietários das terras em que se 

localizavam, pois esperavam que, com o tempo, o governo 

legitimasse suas posses, tendo em vista sua produtividade e as 

benfeitorias construídas nas áreas indígenas. 

Neste sentido, pode-se inferir que, se existe uma grande semelhança 

entre as ações indigenistas do SPI nos PIs Nonoai e Xapecó, que 

acaba se estendendo para os demais Postos Indígenas do Sul do 

Brasil, esta diz respeito fundamentalmente à pratica do arrendamento 

de lotes dentro destas áreas. Esta prática é registrada desde o período 

inicial da ação indigenista nestes dois Postos, quando os contratos 

eram firmados diretamente com os encarregados, até praticamente o 

seu final, quando os contratos eram lavrados em cartórios, sob a 

presença de testemunhas e fiscalização da IR7. Tal prática está 

vinculada diretamente com os projetos de desenvolvimento do SPI 

por conta de sua tentativa de ampliação da renda indígena, visando 

um maior desenvolvimento do Posto e, consequentemente, sua 

emancipação econômica.” (BRINGMANN, 2015: 378) 

 

 

Os casos aqui demonstrados apresentam uma série de indícios de grandes 

esbulhos de terras por parte de funcionários do SPI em conluio com grandes indústrias , 

proprietários rurais, e posseiros da região. Terras estas ocupadas essencialmente por 

populações Guarani e Kaingang em toda a região Sul, primeiramente a partir de 

negócios ilícitos que permitiram a exploração abusiva de madeireiras em postos dos três 

estados da região Sul (Posto Mangueirinha – PR; Posto Salistre de Campos – SC; 

Postos Nonoai e Guarita – RS); e contratos de arrendamento irregulares a proprietários 
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rurais em diferentes postos destes Estados. Estes dados podem futuramente ser de 

grande valia para processos em curso de política e justiça de reparação às populações 

indígenas da região que ainda lutam pela demarcação de suas terras, boa parte delas 

tomadas neste contexto.  

 

3.4 – Tortura, violência corporal e simbólica: o protagonismo da IR7 a 

partir de Manoel Ribas e Cacique Doble 

 

No Relatório encontram-se tanto depoimentos de agentes do órgão quanto de 

chefes indígenas que viviam submetidos ao poder tutelar do órgão em alguns postos que 

compreendem a 7 Inspetoria. Casos de tortura, exploração do trabalho, e até sequestro e 

tráfico de crianças indígenas são objeto desta denúncia referentes aos postos Cacique 

Doble e Nonoai no Rio Grande do Sul (de 1955 a 1965), e no posto Manoel Ribas 

(Laranjeiras do Sul) no Paraná (1965-1966) 
19

.  

A partir do volume VIII avoluma-se uma série de castigos físicos por parte de 

chefes de postos do SPI no Rio Grande do Sul e no Paraná. A tortura como método de 

punição era uma das práticas mais denunciadas na série de inquéritos que jogou luz 

sobre a administração do SPI. Como se passa por exemplo no posto Cacique Doble 

(RS), em 1963.  No Depoimento de Juracy Pereira sobre um caso de maltrato entre os 

grupos Kaingang:  

 

“que Alvaro de Carvalho, no PI CACIQUE DOBLE na IR-7, mandou 

pendurar o índio Narcizinho, da tribo dos CI, digo, Kaingangs, pelos 

polegares e espancá-lo até a morte; que o mesmo Álvaro, no mesmo Posto, 

vendeu (60) casas de índios, crime esse apurado pelo Sargento HELOU, sem 

que nada lhe acontecesse” (Termo de Inquirição, de 31 de outubro de 1967; 

RF pág 1682) 

 

 Este relato, feito por Juracy Batista Ferreira, esposa do servidor do SPI José 

Batista Ferreira, está inserido numa série de denúncias feita pela depoente contra Álvaro 

de Carvalho, conhecido chefe de Postos Indígenas na década de 50 e 60, sendo 

fartamente denunciado por crimes cometidos a indígenas no Mato Grosso (sequestro de 

crianças Bororo) e no Rio Grande do Sul. 

 Juracy Batista Ferreira, além de depoente e acusadora, também seria alvo de 

acusações por parte de outro funcionário do posto Cacique Doble (RS), Athayde de 

                                                           
19

 Vol. VIA pág. 30,31, 230, 232 
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Oliveira. Segundo este funcionário não somente Alvaro de Carvalho teria sido 

responsável em espancar e torturar índios, mas também José Batista Ferreira (esposos 

de Juracy e chefe do posto após o mandato de Carvalho): 

 

“que este pode garantir ter havido espancamentos em índios nas 

administrações de Alvaro Carvalho e José Batista Ferreira Filho por 

ordem ou consentimento dos mesmos; que o índio Narciso, já 

falecido, foi espancado no tempo de Alvaro de Carvalho contando 

também entre os surrados Alcindo de Matos , espancado em data que 

não se recorda; que Dr. Juraci, esposa de José Batista, exercia tirania 

sobre a indiada mandando espancá-la e prendê-la lembrando de certa 

vez o depoente haver aquela senhora mandado recolher à prisão 

algumas índias e uma criancinha, digo, um mocinho despidos, que 

tanto Álvaro como Batista obrigavam os índios a trabalhos forçados 

em benefício do posto; que Dr. Juraci obrigava a parturiente a irem 

para o roçado poucos dias após o parto deixando o recém nascido em 

outras mãos” (pág. 1787) 

 

 Uma das características dos depoimentos que trazem a luz ocorrência de 

espancamentos e torturas contra indígenas são o fato deles aparecerem na forma de 

acusação mútua entre funcionários dos postos investigados. Há pouca divergência no 

tipo dos maus-tratos e torturas denunciados, mas os depoentes atribuem (sem surpresa) 

estas práticas a adversários políticos ou a outros funcionários do órgão que de alguma 

forma já trabalhou naquele local.  

Tanto que estes dois depoimentos foram de certa forma corroborados, por 

Alcindo, um índio Kaingang que foi convocado pela Comissão para depor: 

 

“que esclarecido sobre o motivo de sua convocação respondeu 

que foi espancado por ordem de Alvaro Carvalho, na área do posto 

Cacique Doble que Alvaro espancou muitos outros índios, inclusive 

Hernesto Ferreira Double; que Dr. Juraci, casada com José Batista 

obrigava as mulheres a trabalhar no eito logo após o parto morrendo 

por causa disso a índia Matilde; que João Pinto foi espancado pelo 

Cap. Luiz Ferreira Doble por motivos futeis, há  poucos meses” (pág 

1795 – Depoimento de Alcindo) 

 

No Volume IX aparece uma série de depoimentos relatando a utilização de 

instrumentos de tortura contra indígenas no Paraná e no Rio Grande do Sul. Tratando-se 
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especificamente do Paraná, o depoimento de Samuel Brasil (agente do SPI no posto 

Manoel Ribas) é o mais longo e impactante. Ele faz uma série de denúncias contra a 

administração de Dival de Souza (Chefe do posto Manoel Ribas e da inspetoria regional 

no período 1966-1967) e alguns de seus funcionários, que além de estarem envolvidos 

em casos de corrupção envolvendo a licitação ilegal de corte de madeira pela empresa 

dos Irmãos Fernandes SA (em disputa com a família Slaviero), também eram acusados 

de torturar índios através de um instrumento conhecido como “tronco”: 

“ 

Que na administração de Dival era chefe do posto Manoel Ribas o 

funcionário Raul de Souza Bueno, péssimo elemento, torturador de 

índios; que o depoente ao substituir Raul Bueno na chefia, soube das 

torturas e horrores praticados pelo mesmo contra as pessoas dos 

índios; que essas atrocidades eram praticadas, também, por familiares 

dele, funcionários que eram ou são ainda do SPI, que tais celerados 

são os indivíduos o enfermeiro  David de Souza Bueno, o trabalhador 

Lauro de Souza Bueno, o trabalhador Vivaldino de Souza Bueno, que 

além desses, digo, desses parentes, Raul Bueno mantinha 

irregularmente sob sua subordinação direta sua esposa, a professora 

Leonor Bueno; que o depoente, ao assumir o Posto, encontrou índios 

aleijados por torturas no “TRONCO”, aparelho utilizado ao tempo da 

escravatura do Brasil e revivido no SPI; que o “TRONCO” consiste 

em duas estacas enterradas em ângulo agudo no mesmo buraco com o 

vértice para baixo; que existe em cada uma delas um pequeno entalhe 

de altura correspondente; que a tortura consiste em colocar o tornozelo 

do índio entre as duas estacas à altura daqueles entalhes, insuficientes 

para caber uma perna humana e paulatinamente fechar o ângulo 

aproximando as duas pontas superiores das estacas com o auxílio de 

uma corda; que isso é um processo muito doloroso e se levado a 

extremo poderá provocar a fratura do osso, como aconteceu no caso, 

muitas vezes, que a Comissão poderá encontrar ainda naquele posto 

Manoel Ribas índios aleijados por essa tortura (...) que Dival por sua 

vez, também é dado a prática e castigar fisicamente os índios, 

espancando-os e pondo-os dentro de uma cisterna cheia de 

excrementos humanos, durante uma noite inteira no Posto Ivair (pág 

1720 – Depoimento do agente de posto Samuel Brasil – residente de 

Mangueirinha – PR) 

 

 A abundância de depoimentos e provas contundentes de violência por parte de 

funcionários do órgão nos postos de Cacique Doble (RS) e Manoel Ribas (PR) foram 

explicitados também como um dos exemplos principais da “barbárie” do SPI no 

Relatório final de Jader Figueiredo apresentado em coletiva de imprensa no ano de 

1968.  
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“O “tronco era, todavia, o mais encontradiço de todos os castigos, 

imperando na 7 inspetoria. Consistia na trituração do tornozelo da 

vítima, colocado entre duas estacas enterradas juntas em ângulo 

agudo. Ás extremidades, ligadas por roldanas, eram aproximadas lenta 

e continuamente (...) e houve postos em que as parturientes eram 

mandadas para o trabalho dos roçados em dia após o parto, proibindo-

se de conduzirem consigo o recém nascido. “O tratamento é, sem 

dúvida, muito mais brutal do que o dispensado aos animais, cujas 

fêmeas sempre conduzem as crias nos primeiros tempos” (pág 4913-

4914 – Relatório Final) 

. 

 Este instrumento de punição conhecido como “Tronco” é segundo Fernandes 

(2003) uma forma de punição que já foi registrada em diversos grupos Kaingang no 

Brasil. Apesar de muitos pesquisadores não conseguirem determinar a origem deste 

instrumento de tortura, os próprios Kaingang consideram-no como uma forma 

tradicional de punição, existindo referências em todas as terras indígenas 

(FERNANDES, 2003: 181). Este instrumento foi substituído pela prisão em algumas 

TIs do Estado do Paraná, como levantado por Fernandes em relação À TI de Palmas em 

1945. Porém, vê-se que alguns chefes de posto e agentes do SPI lançaram mão dessa 

forma “tradicional” de punição na exploração do trabalho indígena e na transformação 

das TI´s em espaços de produção agrícola para o mercado nacional.  

Os casos de tortura e violência física, um tema menor nas investigações se 

comparado às inquirições sobre desvio de recursos e da Renda Indígena, são 

assertivamente condenados em termos morais pelos membros da CI e servem como 

moeda de acusação entre agentes do SPI e fazendeiros locais que estavam envolvidos no 

exercício do poder tutelar sobre os índios da região. Estas práticas são vistas por Jader 

Figueiredo e os outros membros da investigação como uma contradição e uma total 

inversão de como se deveria conduzir o projeto “civilizacional” de incorporação dos 

índios através do trabalho agrícola. A condenação moral de Jader é muito presente em 

seu Relatório Final quando este traz alguns destes casos ocorridos no Paraná e no Rio 

Grande do Sul. 

Os espancamentos, independentes da idade ou sexo, participavam da 

rotina e só chamavam a atenção quando, aplicados de modo 

exagerado, ocasionavam a invalidez ou a morte. Havia alguns que 

requintavam a perversidade, obrigando as pessoas a castigar seus entes 

queridos. Via-se, então filho espancar mãe, irmão bater em irmã e, 

assim por diante. (...) Tanto sofreram os índios na peia e no “tronco” 

que, embora o Código Penal capitule como crime a prisão em cárcere 
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privado, deve-se saudar a adoção desse delito como um inegável 

progresso no exercício da “proteção ao índio”. Sem ironia pode-se 

afirmar que os castigos de trabalho forçado e de prisão em cárcere 

privado representavam a humanização das relações índio-SPI. Isso 

porque, de maneira geral, não se respeitava o indígena como pessoa 

humana, servindo homens e mulheres, como animais de carga, cujo 

trabalho deve reverter ao funcionário. No caso da mulher, torna-se 

mais revoltante porque as condições eram mais desumanas (pág 378 

volume XX) 

 

“Em Nonoai,  também de jurisdição da IR-7, uma cela de táboas, 

apenas com pequeno respiradouro, sem instalações sanitárias, que 

obriga o índio a atender suas necessidades fisiológicas no próprio 

recinto de minúscula e infecta prisão, foi apontada pelo Chefe do 

Posto, Nilson de Assis Castro, como melhoramento de sua autoria. 

Realmente o cárcere privado anterior lembra presídios de Luís XI, da 

França: Uma escura caixa de madeira de cerca de 1,30x1,00, 

construída dentro de um imundo pavilhão de pocilga e estrebaria. 

Encontramos a “enfermaria” – antro abjeto e sórdido – ocupado 

conjuntamente por cães, porcos e uma doente,  no mesmo quarto 

infecto. O instrumental estava completamente deteriorado, apesar de o 

Chefe haver contratado sua própria esposa para “supervisionar” o 

antro. Ainda ali encontramos um índio preso, cujo dorso, riscado de 

muitas cicatrizes longas, indicava serem resultado de chicotadas. 

Instado a responder, o desgraçado demonstrou verdadeiro pânico e 

não declarou a origem das cicatrizes” (pág 383) 

 

 As torturas e os suplícios do tronco e do espancamento são vistos por Jader 

Figueiredo como formas inomináveis e anti-civilizadas de punição aos indígenas. 

Característica fundamental do exercício do poder Soberano enquanto exibição pública 

do poder régio na era pré-moderna as torturas e a inflição de dor deliberada em 

espaços públicos são fortemente condenadas como desumanas, desnecessárias e anti-

civilizatórias. O que faz bastante sentido já que a política indigenista brasileira estava 

assentada no poder disciplinar e na normatização dos corpos indígenas de modo a 

transformá-los em corpos úteis para a economia nacional, exemplo este muito 

representativo daquilo que Foucault demonstra sobre a hegemonia dos mecanismos de 

poder disciplinar nas práticas estatais nas sociedades modernas (Foucault, 1996).  

 Estes casos de tortura ocorridos em postos da IR-7 e que serviram como força 

narrativa na denúncia que Jader faz aos problemas de administração e de corrupção 

econômica e moral do SPI podem ser entendidos a partir do que Talal Asad chama de 

“retórica da negação” da tortura e da inflição deliberada e desnecessária (não-utilitária) 
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da dor. Esta narrativa de ojeriza e recusa dessa inflição da dor sem razão é 

constituidora do espaço secular na modernidade,  mesmo que estas práticas 

mantenham-se presentes “sub-reptíciamente” nas práticas do Estado Moderno. 

Segundo Asad: 

 

“A “tortura”, da maneira como é definida pela legislação atual, é uma 

forma de crueldade reprovada pelas sociedades liberais. É esta a 

principal razão pela qual as autoridades modernas tipicamente 

desenvolveram uma retórica pública da negação: a recusa de qualquer 

conexão com a “tortura” que se instaurou em domínios sobre sua 

responsabilidade (“foi uma ação de oficiais indisciplinados sem que 

houvesse autorização”) ou ao reivindicar que o que aparece como 

“tortura” é, na verdade, é algo muito menos repreensível (“uma 

pressão razoável”). (...) Nas sociedades pré-modernas, que Foucault 

chamava de Clássicas, a “tortura” era levada a cabo sem desculpas e 

em público. Ela não era objeto de denúncia, mas de exibição. Do 

ponto de vista que estou trabalhando, as motivações daqueles que 

levam a cabo uma tortura teatral são irrelevantes – mesmo se for 

possível estabelece-las. O que importa é que o discurso público sobre 

a inflição de dor operante em cada caso (o pré-moderno e o moderno) 

é consideravelmente diferente. A retórica da negação, que é o outro 

lado da retórica da acusação, é típica de governos modernos e está 

relacionada à sensibilidade liberal acerca da dor. (...) Apesar de 

ocorrer com uma frequência suficiente em nossa época, a consciência 

moderna percebe a inflição de dor “sem uma boa razão” como 

repreensível e, portanto, como objeto de condenação moral. É essa 

atitude a respeito da dor que ajuda a definir a noção moderna de 

crueldade (ASAD, 2011: 169-170) 
  

 Quando Figueiredo aponta com alguma ironia que os casos de punição por 

cárcere privado e castigos físicos (que os próprios depoimentos retratam como 

condições extremamente aviltantes) tinham de alguma forma “humanizado as relações 

Índio- SPI” se comparado com os recorrentes casos de tortura e de suplícios aos índios 

diz respeito à ojeriza pública do procurador (e de toda a sociedade moderna) em 

vincular-se de alguma forma a inflição deliberada e “inútil” de dor. Talal Asad 

demonstra brilhantemente em Reflexões sobre a crueldade e a tortura como a 

mensuração e a classificação de utilidade e da “razoabilidade” da tortura e da dor 

infligida a outrem é o que determina nossa condenação moral a determinados tipos de 

violência e a conivência em relação a outros tipos. O mesmo procurador neste mesmo 

Relatório Final exalta (como já discutido no capítulo 2 – pág ) a “pedagogia do 

ruralismo” e seu poder tutelar de controle disciplinar e territorial como o modelo 

civilizacional ideal na lida com os indígenas. Disciplinar os corpos de modo a 

transformar os índios em agricultores, fixá-los em um território específico a revelia 
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destes grupos, e a exploração total de sua força de trabalho na produção de Renda 

Indígena não eram vistos como violência, mas sim como tecnologias civilizatórias. 

Novamente Asad nos ajuda a pensar esta questão: 

“O que é interessante, penso eu, não é somente que algumas 

formas de sofrimento foram tidas como mais sérias que outras, 

mas que sofrimento “desumano”, em oposição ao sofrimento 

“necessário” ou “inevitável”, era percebido como 

essencialmente gratuito e, portanto, punível juridicamente. Por 

outro lado, a dor suportada ao longo do movimento de se tornar 

“plenamente humano” (ou civilizado, ou cidadão, ou 

trabalhador) era necessária no sentido de que havia razões 

sociais ou morais pelas quais elas tinham de ser sofridas” 

(ASAD, 2011: 176) 

 

A pedagogia agrícola e a transformação dos indígenas em “plenamente humano” 

(ou em “trabalhadores nacionais”) gerou toda uma série de violências de diferentes 

ordens aos Kaingangs e Guaranis da região, o que poderíamos chamar de mais um caso 

de etnocídio
20

 do Estado brasileiro contras as centenas de povos ameríndios no território 

nacional. Casos estes que não foram entendidos como formas de violência por estar 

inserido (aos olhos do Estado) em um processo “civilizacional”, da construção de um 

“novo homem”, por mais irônico que isto possa soar.  Neste sentido, os postos da 

Região Sul foram paradigmáticos tanto no funcionamento ideal desse paradigma quanto 

de seu “desvio”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Empresto aqui o conceito de etnocídio empregado por Viveiros de Castro (2014): “No que concerne às 

minorias étnicas indígenas situadas em território nacional, toda decisão política tomada à revelia das 

instâncias de formação de consenso próprias das coletividades afetadas por tal decisão, a qual acarrete 

mediata ou imediatamente a destruição do modo de vida das coletividades, ou constitua grave ameaça 

(ação com potencial etnocída) à continuidade desse modo de vida” (VIVEIROS DE CASTRO, 2014: pág. 

1). 
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CONCLUSÃO – A MÁQUINA HOMOGENEIZADORA 

 

Com efeito, transformar o índio em pobre — a verdadeira definição 

antropológica e política de etnocídio —, que é o que pretende o 

“explorador”, é também a realização objetiva da visão de mundo do 

progressismo populista que se aboletou no Estado, mas que prolifera 

igualmente fora dele, em nossa esquerda de ascendência intelectualmente 

branca e europeia: a saber, aquela visão que concebe o “índio” como uma 

subespécie do “pobre”. Essa metamorfose conceitual faz do índio o bem 

vindo objeto de uma pressurosa necessidade, a de transformá-lo, 

paternalmente, em “não pobre”, retirá-lo de sua abjeção e torná-lo um 

“cidadão”, passar de uma condição de “menos que nós” à de um “igual a 

nós”. A pobreza é condição que deve ser remediada, é diferença injusta que 

deve ser abolida. E tome “programa de governo”, correndo logo atrás da 

colhetadeira, do agrotóxico, do pivô de irrigação, da barragem — tudo, 

naturalmente, financiado pelas proezas de nosso agrocapitalismo. Mas um 

índio é outra coisa que um pobre. Ele não quer ser transformado em alguém 

“igual a nós”. O que ele deseja é poder permanecer diferente de nós — 

justamente diferente de nós. Ele quer que reconheçamos e respeitemos sua 

distância. Mais uma vez, esta é a escolha crucial de nosso país, no presente 

momento histórico mundial: pensar os “índios” — isto é, todas as minorias 

étnicas — como “pobres”, ou pensar os “pobres” como “índios” e agir 

politicamente nesta direção. Porque pobre é um conceito “maior”, pobre é 

um subconjunto da Maioria, definido pela Maioria; pobre é um conceito de 

Estado — um conceito, justamente, “estatístico”.  

Eduardo Viveiros de Castro em “Sobre o etnocídio, com 

especial atenção ao caso brasileiro” 

 

Transformar o índio em “trabalhador nacional”, em “cidadão” (ou em “pobre” 

como nos coloca ferozmente Viveiros de Castro) permeou toda a História da política 

indigenista brasileira e ainda ressoa nos dias atuais
21

. A discussão iluminista sobre a 

perfectibilidade do indígena e a possibilidade de sua “civilização” através dos ideais de 

trabalho dos brancos, representada no Brasil pela figura de José Bonifácio no século 

XIX ganhou status de política de adminstração e controle das populações indígenas com 

a criação do Serviço de Proteção aos Índios em 1910. O ideal Rondoniano de “proteção 

aos silvícolas”, representada pela conhecida frase do indigenismo brasileiro “morrer se 

preciso, matar jamais”, caminhou conjuntamente com tecnologias de governo e de 

controle que incidiam diretamente na autonomia, no território, nos corpos e nos modos 

de existência dos povos indígenas no Brasil.  

Vimos no capítulo Um que estas tecnologia de gestão dos povos indígenas 

proposto e colocado em prática pelo Estado brasileiro através do SPI estava baseada em 

                                                           
21

 Em 2017 ainda há uma pressão intensa da bancada ruralista em que seja novamente institucionalizada a 

política de arrendamento de Terras Indígenas, assim como o SPI havia feito nas décadas de seu 

funcionamento.  Ver: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/planalto-desmente-

ruralistas-sobre-arrendamento-em-terras-indigenas 
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ideais advindos do Positivismo que permeava a formação dos militares que participaram 

da criação e da administração do órgão ao longo de sua história, e de uma elite 

econômica que via no desenvolvimento da produção agrícola um dos eixos 

fundamentais de modernização da sociedade brasileira. No que chamei aqui neste 

trabalho (baseado em alguns autores) de “ideologia do ruralismo”, o projeto do SPI foi 

essencialmente o de assentar territorialmente os povos indígenas em porções de terra 

determinados pelo Estado, ao mesmo tempo em que incidia sobre os modos de 

existência destes grupos, inserindo à revelia destes povos regimes de trabalho e modos 

de saber-fazer consideradas como “úteis” e ideais pela sociedade dos brancos. E dentro 

deste projeto, vimos que a região Sul talvez tenha se tornado a experiência mais bem 

sucedida a partir do ponto de vista (etnocída!) do Estado, de transformação do que era 

visto pelos brancos de “existências errantes” destes indígenas em “trabalhadores 

nacionais” necessários para a economia do país.  

Para além deste projeto de incorporação forçada que era apresentado pelo Estado 

brasileiro como um mecanismo civilizatório, o que em si já constitui um tipo de 

violência de Estado bem conhecido nos contextos coloniais. Vimos também que o 

aparecimento do Relatório Figueiredo se deu através da publicização de uma série de 

irregularidades e violências perpetradas por parte de agentes do SPI que se 

aproveitavam da fraqueza estrutural e administrativa do órgão para atingir seus 

interesses de exploração e esbulho das terras e do trabalho indígena. Pacheco de 

Oliveira (2014) nos lembra que a lógica da tutela permite a constituição destes espaços 

de autoritarismo e violência que fogem do controle das diretrizes centrais do Estado: 

 

“No exercício da tutela as normas jamais serão suficientes para definir 

uma forma prescrita de ação, de vez que está sempre preservada a 

liberdade do agente para decidir de acordo com a especificidade das 

conjunturas e dos interlocutores que naquele momento vier a 

privilegiar. Longe de ser uma relação diádica, a tutela aponta sempre 

para interesses e ações de terceiros” (PACHECO DE OLIVEIRA, 

2014) 

 

Os casos descritos no Relatório Figueiredo, apresentando toda uma sorte de 

violências, esbulho de terras, exploração atroz do trabalho indígena foi uma constante 

nos espaços onde os “tentáculos” das frentes de expansão do capital e dos projetos 

estatais chegaram, onde agentes privados e estatais se aproveitaram desta condição 
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cinzenta da lógica da tutela no esbulho e na exploração destes povos e de seus 

territórios. 

A partir do capítulo dois vimos o contexto político-institucional que gerou as 

condições de possibilidade de estabelecimento da CI de 1967 e da consequente criação 

do Relatório. Caminhamos também por questões que nos ajudaram a elucidar o 

protagonismo da Sétima Inspetoria Regional e dos postos inseridos na Região Sul nas 

denúncias e nas investigações contidas neste documento. Neste sentido,  busco fazer 

dois apontamentos que este trabalho talvez tenha contribuído na compreensão da 

política indigenista brasileira no século e seu papel na gestão das populações indígenas 

na Região Sul.  

A primeira delas é que acredito ser possível estabelecer uma relação direta entre 

a grande atenção dada pelo Ministério do Interior e por Jader Figueiredo às denúncias 

provenientes de postos da Região Sul (são dez volumes inteiros destinados à região) e o 

protagonismo da IR7 enquanto força econômica e produtiva do SPI na época. Pelo 

menos desde os anos 40, os postos destes três Estados apareciam nos boletins do SPI e 

nos depoimentos de agentes inquiridos na CI de 1967 como o lugar propício para o 

funcionamento de um modelo de tutela e integração indígena auto-sustentável (portanto 

pouco dependente dos escassos recursos concedidos pelo Ministério da Agricultura), ao 

mesmo tempo que poderia construir uma imagem de intensa participação econômica do 

órgão nos projetos de desenvolvimento econômico do país através da produção agrícola. 

(O ideal de integração dos indígenas passava pelo aproveitamento de seu potencial 

econômico, por isso havia uma preocupação do SPI em transformá-los em especialistas 

em agricultura). Contudo, nas duas últimas décadas de existência do SPI viu-se também 

uma mudança gradual nas práticas de governamentalidade por parte dos chefes de posto 

da IR7, passando a ver na extração de madeira e no arrendamento de terras outras 

formas lucrativas de obter Renda Indígena, sendo estas práticas o foco maior da 

corrupção e da exploração violenta do trabalho indígena denunciados no Relatório.  

 Neste sentido, uma outra hipótese possível a ser melhor investigada e pensada a 

partir desta pequisa é como a Comissão de Investigação de 1967, assim como outras 

investigações ocorridas na década de 60 contra o SPI
22

 se relacionam com um momento 

de reorientação da política indigenista brasileira em direção a uma nova região 

(amazônica), o que demandava novas prioridades em termos de práticas 

governamentais, forçando uma reorganização administrativa e econômica. Davis (1978) 
                                                           
22

 CPI do Congresso Nacional de 1963; CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1965. 
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mostra que a partir de 1966 uma série de programas governamentais de incentivos 

fiscais e tributários foram criados para a colonização e exploração no Norte do país. Em 

1968 o presidente Marechal Castelo Branco organizou uma grande conferência para 

discutir o futuro econômico da Bacia Amazônica, que dois anos mais tarde resultou no 

Plano de Integração Nacional
23

 (Davis, 1978: 63-64). A política indigenista brasileira 

foi reformulada a partir da criação da FUNAI (logo após a extinção do SPI) e de sua 

subordinação ao Ministério do Interior, responsável também pelo Plano de Integração 

Nacional e pelas obras de infra-estrutura e colonização da região amazônica. A 

investigação minuciosa dos desvios econômicos da Renda Indígena na região pode ter 

sido um instrumento de “accountability” dos recursos do SPI por parte do goveno 

militar neste contexto de reorganização administrativa, ao mesmo tempo em que 

oferecia uma resposta a crescente pressão internacional de organizações de Direitos 

Humanos pela publicidade das atrocidades cometidas por agentes do Estado. Este 

apontamento é algo a ser investigado em pesquisas futuras.  

 De qualquer forma, A 7 Inspetoria Regional e os postos da Região Sul do país 

tiveram seu último momento de protagonismo econômico e simbólico nesta 

investigação que determinou o fim do SPI, já que a criação da FUNAI se insere em um 

novo plano de política indigenista que trouxe novamente as tecnologias de atração e 

contato e a figura do sertanista para o centro de suas práticas, fazendo com que o ideal 

do “índio agricultor” do órgão perdesse um pouco de sua força e relevância. Se esse 

ideal não foi totalmente extinto, ainda é muito presente no senso comum político 

brasileiro. 

 

  

 

 

                                                           
23

 “Programa governamental instituído pelo Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970, durante o 

governo do general Emílio Garrastazu Médici. Tinha por objetivo implementar obras de infraestrutura 

econômica e social no Norte e no Nordeste do país. Na área do Ministério da Agricultura, o programa 

visava à colonização e à reforma agrária, prevendo para tanto a elaboração e a execução de estudos e a 

implantação de projetos agropecuários e agroindustriais. Nesse sentido eram previstas também 

desapropriações, a seleção, o treinamento, o transporte e o assentamento de colonos, e a organização de 

comunidades urbanas e rurais com seus serviços básicos. Na verdade, a parte mais importante do PIN era 

seu plano de colonização.” Em:  http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-

de-integracao-nacional-pin 
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