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Antonio Carlos de Souza Lima

Este capítulo tem como objetivo abordar a ideia de tutela sobre os povos

indígenas como um exercício de poder, pretendendo contribuir para o estudo das

políticas indigenistas contemporâneas, em especial aquele sobre a política de saúde

indígena, por meio de subsídios para a análise de uma das matrizes que & ensejou —

a ação estatal de proteção aos povos indígenas no contexto do regime republicano

no Brasil do início do século XX. Afinal, uma pergunta se impõe a quem observa a

ação sanitária governamental sobre indígenas hoje: como os profissionais da área

da saúde que mantêm contatos relativamente recentes com os povos indígenas

tornam-se em seu exercício profissional cotidiano tão rapidamente próximos dos

modos de agir do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e da Fundação Nacional do

Índio (Funai)?
De modo mais direto, refiro—rne à necessidade de se pensar nas formas

como se dá a transmissão de conhecimentos para o exercício de poderes de Estado

sobre os povos indígenas, situação em que estes são tratados como um segmento

populacional sob a responsabilidade de uma agência de governo da esfera adminis—

trativa federal, concebida como dotada da especialização necessária para esse fim.

Afinal, como se aprende a trabalhar com índios? Como tal saber é transmitido? Em

que práticas podemos Vê—lo concentrado, já que não podemos achá—lo sistematizado

sob a forma de manuais, tratados ou de uma escola de administradores coloniais?

Na trilha da história do enquadramento jurídico dado aos povos indígenas pela

administração colonial portuguesa, e depois pelas administrações imperial e repu-

blicana brasileiras, denominei de tutelar o exercício de poder de Estado que incide

sobre espaços (geográficos, sociais, simbólicos), por meio da identificação, nomina—

ção e delimitação de segmentos sociais tomados como destituídos das capacidades

plenas necessárias à vida cívica. Por esta sua “incapacidade relativa”, ou por sua

“hipossuficiência”, como dizem os juristas, foram, pelo artigo 6º do Código Civil
Republicano de 191 6, considerados carentes de uma proteção especial, juntamente

com loucos, menores de 18 e maiores de 16 anos, mulheres casadas e pródigos. Em

razão dessa tal insuficiência para a Vida Cívica, tornaram—se alvos de um tipo de
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mediação pedagógica, que viesse a lhes compensar a posição relativamente inferior

em sua inserção na comunidade política e, supostamente, & torná—Ios preparados

para exercer cidadania plena.

Porém, o exercício em si de tal poder conduz na direção oposta: numa

certa dimensão, o ato de tutelar implica estabelecer Vínculos próximos aos do

clientelismo e da patronagem — à exceção de que aqui, menos que uma relação

díádica e de matiz extremamente pessoalizado, o Estado como ideia, e por vezes

como rede de agências interdependentes, é um fator interveniente fundamental,

um terceiro elemento necessário ao estabelecimento desse vínculo de submissão/

proteção. Se o tutor tem como encargo instruir, ele age simultaneamente de modo

a se eternizar na posição de fonte última de autoridade, da transmissão dos conhe—

cimentos e modos corretos de vivenciar o pertencimento & uma comunidade mais

abrangente. O pensamento do tutelado, suas ações, crenças, alternativas e capaci—

dade de julgamento são permanentemente desautorízados em sua diferença, já que

se considera que eles sejam construídos com base em um conhecimento imperfeito

da realidade social em que se devem inserir.

Aqui fornecereí subsídios para pensarmos no espraíarnento desse exer-

cício de poder além da ação de uma agência específica dedicada ao governo dos

índios. Contudo, a criação de um “órgão indigenista" (como se usa dizer) foi um

ponto de inflexão fundamental, já que implicou o seu exercício rotinizado e orga—

nizacionalmente regulado nos planos jurídico e moral, ou, como João Pacheco de

Oliveira (1988) o denominou, a instauração de um regime tutelar sobre os povos

indígenas no Brasil (pensando—se, aí, mais do ângulo das várias situações históricas

vividas pelos indígenas). Em tal exercício, a figura do Estado (presente ou ausente

corno rede de agências administrativas, não importa) é um termo imprescindível.

A coletivização, & (relativa) laicização e a estatização do cuidado com os indígenas

promovida nos primeiros anos do século XX pelo regime republicano no Brasil

decantararn tradições de ordem colonial de distintas funções e origens, sedimen—

tando—se numa trama de poderes e numa malha administrativa emergente, em que

conhecimentos se articulam & — e são articulados por — práticas sociais incidentes

sobre as ações e os modos de Vida indígenas.

Criado em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) — que até 1918

tinha também a atribuição de Localização de Trabalhadores Nacionais, depois des—

locada ao Serviço de Povoamento (Ramos, 2006) — encerrou nominalmente sua

atribulada trajetória em 1967 (Souza Lima, 1995). Digo nominalmente, pois, no

mesmo ano, foi criada a Fundação Nacional do Índio. Se esta não manteve conti-

nuidades estritas com o SPI, tampouco modificou radicalmente as ações de governo

sobre os povos indígenas. E, mais importante para os fins deste texto, em nada

alterou os padrões de relacionamento entre coletividades indígenas e o centro de

poder do Estado nacional brasileiro.



Geralmente, O termo tutela e usado como forma de denúncia, muitas vezes

por lideranças indígenas, dos comportamentos do branco. Diz—se hoje que a tutela

não acabou com o advento da Constituição de 1988 — descoberta um tanto óbvia,

já que se as codificações jurídicas instauram realidades, não o fazem a curto prazo.

Afirma—se também que “é preciso pensar a tutela para além do Estado" — como se

algum dia ao espaço da administração governamental ela tivesse ficado restrita, ou

dele emanasse, ao mesmo tempo desconhecendo o que de específico a ação estatal

traz e a forma como muitas vezes funções de Estado são exercidas por organizações

não governamentais, agências de cooperação internacional etc.

Mais importante mesmo é que nesse tipo de denúncia deixa-se de lado

a parte do tutelado na relação, sua adesão e interesse em estar sob & patronagem

de outro que o represente. Estar assim representado significa que, pela mediação

e sob o controle parcial desse outro — um órgão governamental, uma organização

não governamental (ONG), uma ordem missionária, cientistas de universidades —

coletividades como as indígenas e outras acessam recursos muito superiores aos

que obteriam sem o tutor — o que é particularmente claro no caso de certos povos

ligados a redes de relações muito assentadas dentro da Funai.

Esse esquecimento seletivo mais uma vez atribui ao branco todas as

responsabilidades e, muitas vezes, delas isenta os indígenas, em razão de suposta

ingenuidade e aparente desconhecimento das regras da vida na sociedade brasi—

leira — um constructo imaginário, que para os dominantes é uma coisa e para os

dominados outra, sejam lá quais forem as hierarquias e as formas de dominação

em jogo. Tal situação vige mesmo quando as marcas percebidas como tutelares são

fruto de escolhas bastante recentes na história do relacionamento entre coletividades

indígenas, Estado nacional e redes sociais territorializadas, escolhas muitas vezes

feitas com cálculo político, mais que premidas pela violência e pela ameaça à vida.

Essa forma de conceber as relações entre indígenas e agências de governo é parte,

pois, do repertório tutelar (de tutelados e tutores igualmente) e isenta, assim, os

indígenas de qualquer responsabilização em compromissos e acordos clientelísticos

bastante conscientes, traindo o quanto a perspectiva maternal que emana das formas

tutelares está profundamente arraigada nas práticas de indígenas e não indígenas.

Este capítulo tem como base trabalhos anteriores sobre SPI (Souza Lima,

1995, 2009) e recupera um modelo histórico destinado a explicar como se delineou

um exercício de poder de Estado sobre segmentos sociais que são tratados como

coletivos e identificados por meio de processos administrativos corno necessita-

dos de uma proteção especial em razão de sua relativa incapacidade para a vida

cívica — submetidos ou não a um regime tutelar mediante codificações jurídicas.

É importante destacar que, para se alcançar uma dimensão essencial

da ação indigenista do Estado, não se pode ficar limitado apenas à escala local

de análise, é preciso lidar sistematicamente com aspectos nacionais e até mesmo
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transnacionais.z Ou seja, trabalhos focados num eixo tipicamente etnológico podem

ser extremamente elucidativos de dimensões interacionais do exercício tutelar

como modo de dominação, mas deixam escapar algumas das principais razões e

meios pelos quais tal exercício se perpetua, isto é, aqueles que se reportam aos

processos de formação de Estado. Contudo, cabe perguntar: o exercício de poder

tutelar materializado num regime jurídico por códigos específicos é gerado e fixado

apenas no espaço próprio das ações indigenistas estatais? Esse espaço foi sempre

o mesmo? Tais perguntas conduzem a outra, sinalizada anteriormente: como pro—

fissionais de áreas tão diversas e aparentemente afastadas do espaço próprio do

indigenismo aprendem rapidamente os Códigos desse espaço e repetem & prática

dos ditos órgãos indigenistas? Aliás, reproduzem seus aspectos negativos. Mas será

exatamente isso que fazem?

Para subsidiar a reflexão sobre tais indagações, aqui recupero termos de

processos mais amplos de transmissão de conhecimentos. Esses processos mode-

laram aspectos das práticas indigenistas atuais e, no presente, são (re)m0delados

por elas.3

É importante destacar que, embora este texto tenha, por vezes, um tom

de indignação, minha preocupação aqui é conduzir uma reflexão empiricamente

fundamentada sobre os mundos sociais em que se realizam as práticas indigenistas,

tomadas como matéria de investigação científica e não de uma mera avaliação moral.

Por vezes, posso enfatizar os aspectos de Violência simbólica e os ostensivamente

políticos — no sentido foucaultiano, em que & positividade dos exercícios do poder se

afirma por meio da construção de realidades —, contudo não descuro dos sentimentos

nem procede a uma espécie de certificação das boas intenções.

Para uma Abordagem Compreensiva da Prática

Indigenista Tutelar: um modelo histórico

Os poderes e saberes de ordem colonial que se condensaram em torno da

prática indigenista no início do século XX, institucionalizando—se no SPI, em 1910,

têm origens históricas distintas, conquanto coetâneas. É indiscutível, porém, que têm

como ponto de partida a invasão europeia das terras de povos indígenas das Amé-

ricas. Para fins de estabelecer o esboço de uma genealogia dos poderes que se

articulam desde então, remete a reflexão sobre tais poderes e saberes à empresa

da guerra de conquista — ou, simplesmente, a conquista. É importante destacar que

o que se poderia chamar de narrativa da conquista, com seu aspecto cruento e

genocida, foi pouquíssimo acionado no caso da construção da história do Brasil.

O tópos da descoberta do continente americano assola ainda hoje em

larga medida a historiografia brasileira. Juntem—se & isso os Vários estereótipos



sobre os ocupantes dessas terras aqui encontrados pelos europeus, em especial os

que reduzem complexas formas políticas a uma reflexão sobre o seu caráter (não)
(antí)estatal dos povos indígenas — os “sem fé, nem lei, nem rei” dessa porção das
Américas. Apesar da estranheza dos sacrifícios humanos e de outros costumes dos
mundos indígenas andinos e mesoamericanas, passíveis de serem equacionados à
forma política império, dotados, portanto, de poderes centralizados e passíveis de
serem conquistados numa única empresa organizada a eles dirigida, as invasões e
conquistas dos povos e de seus territórios que ocupam o que é atualmente o Brasil

foram inúmeras e são empreendidas até o presente.

A construção analítica de um exercício de poder tutelar partiu das inda—
gações de Michel Foucault relativas às formas de individualização e assujeita—
mente que se governamentalizam progressivamente com a formação dos Estados
modernos, contribuindo decisivamente para sua formação. Esse autor propôs
tomar como metas para a investigação genealógica indagar—se sobre 0 exercício do
poder: seus mecanismos, efeitos, relações e técnicas (ou tecnologias), em suma,
o como do poder (Foucault, 1983). Concebendo as relações de poder como ações

sobre ações, dístinguindo—as, portanto, das relações de Violência que atingiriam
coercitivamente os corpos, Foucault (1997) sugeriu pensar o poder em termos de
combate, reportando & política à guerra, como seu prolongamento por outros meios
numa inversão. Retirou daí três implicações especialmente significativas para a
construção da ideia de poder tutelar. A primeira é a de que as relações de poder
atuais remontam historicamente à guerra, e que o poder político, ao se fazer a

paz, reatualiza a guerra de diferentes modos. A segunda constatação é a de que,
consequentemente, devem-se interpretar as lutas políticas como formas de con-

tinuidade e de deslocamento da guerra. Por último, o autor sugere que a guerra
deve ser o último juiz do conflito.

A utilidade dessas concepções para a reflexão sobre o relacionamento entre
populações nativas e colonizadores é grande, sobretudo quando se consideram os
múltiplos processos de aniquilamento, submissão, aliança e recomposição desses
povos no caso das possessões portuguesas na América. A afirmativa é válida desde
os primeiros contatos com as variadas formas de domínio comercial lusitano, até
os mais recentes períodos de expansão nacional sobre o território.

Nessa perspectiva, a guerra não é vista aqui somente como forma de
destruição e catástrofe, mas como Via constitutiva de novas relações sociais, base
de múltiplos sistemas de aliança e antagonismo. Trata—se, pois, de ultrapassar o
binômio destruição/resistência, muitas vezes subjacente aos intentos que se filiarn
à ideia de uma história dos vencidos abandonando as narrativas de feitos heroi-
cos das partes em confronto. No entanto, se toda guerra necessita de augúrios e
informação, a guerra de conquista, ao envolver um grau de alteridade muito mais
radical, faz—se possível, sobretudo por procedimentos interpretativos, teatrais e

improvisatórios (Todorov, 1988). O conquistador deve desenvolver processos de
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observação e atribuição de sentidos por analogias construídas com base em estoques

de conhecimentos anteriores ao enfrentamento corn a alteridade.

A conquista supõe certa disposição de linhas de força entre um eu/nós e

um outro, podendo oscilar das relações de Violência às relações de poder (Foucault,

1983), caracterizando-se corno guerra, sobretudo pelas primeiras. Todavia, também

implica uma dada forma de busca de sentidos nos atos alheios, tarefa essencial-

mente semiótica. Esforços desse gênero envolvem uma grande e necessária agi-

lidade ante o desconhecido humano para dar as respostas adequadas à obtenção

dos fins pretendidos, ainda que fora do estoque simbólico oriundo do conquistador,

se necessário encenando aquilo em que não se acredita. Quero dizer que a própria

consciência da alteridade, e a capacidade de utilizá-la instrumentalrnente para pre—

ver os passos e manipular o inimigo, são tanto os pontos de partida fundamentais

quanto os operadores da conquista. Distingue—se, destarte, nos termos de Todorov

(1988), da descoberta, termo que designa uma configuração de atos que se dirige

à natureza, a espaços desconhecidos, onde o encontro entre seres humanos não é

o centro mesmo da empresa.

Se não há Violência quando relações de poder estão em jogo, os processos

atualizados na guerra podem se transformar para permanecer, compondo diferentes

aspectos presentes na conquista: um outro humano que é desconhecido em maior

ou menor grau, associado a um espaço geográfico que se pretende ocupar; uma

organização militar (dentre & qual devem ser incluídos os especialistas no deslinde/

atribuição de significações inauditas) com uma direção centralizada (de diferentes

modos) & definir e representar a unidade da empresa, muitas vezes parcialmente

fictícia; o(s) povo(s) de origem da organização. Formulando de outro modo: 1) a

organização militar conquistadora encimada imaginariarnente por uma realeza, um

império ou constructos, como Deus, a nação etc., e nos seus desdobramentos por um

corpo que se chamará de administrativo com funções integrativas e de imaginação

social; 2) o povo do qual se origina, entendendo—se por tanto o conjunto de unida-

des sociais sujeitas (de diferentes modos e com distintos graus de dependência) &

uma direção comum e se reconhecendo uma identidade social comum, ainda que

superposta & outras múltiplas identidades distintivas; 3) o butim, composto pelo

povo propriamente conquistado, transformado em cativo, suas terras e suas rique-

zas, os quais, no caso da conquista, são mercantilizados por meio da guerra em seu

primeiro momento, sendo lançados em circuitos comerciais de grande amplitude.

Numa etapa posterior, o butirn vem a se compor, por meio de múltiplos

modos de exercício do poder e da dominação (da presença de uma administração,

portanto), em matéria para variadas e estáveis formas de tráfico e comércio. A dimen-

são econômica da conquista deve, pois, ser destacada, diferenciando—a nos planos

político, social e imaginário de seu momento seguinte: a guerra de conquista dá

lucros a seus participantes quer na qualidade de integrantes da organização militar



realizadora da tarefa guerreira, quer na de parte de um corpo administrativo que

age de modo mais amplo, inclusive nas suas variadas formas de delegação de pode-

res e grupos privados.

O vínculo interativo de aliança, base das futuras estruturas de domínio

envolvendo os povos invadidos, é elemento básico desse constructo formal, sendo

importante ressaltar que a existência de três estratos — organização administrativa

conquistadora/povo conquistador/povos aliados ao conquistador — detona possibili-

dades relacionais passíveis de serem apropriadas com base na ideia da tríade, como

apresentada por Georg Simmel (1964): num jogo entre os três termos, no qual o

objeto que se disputa é o butim, passa—se muito do que será a matéria de distintas

articulações de poder, passíveis de serem descritas para casos concretos por meio da

noção de situação histórica. O exercício do poder tutelar encontraria interessantes

matizes quando remetido & esse quadro formal da interação triangular: mediar sem

tomar partido em disputas, dessa maneira acumulando poder; arbitrá—Ias, decidin-

do—se por uma das partes; utilizar—se do conflito em proveito próprio ou, para usar a

expressão romana, divide et impera (Simmel, 1964), intencionalmente produzindo

o díssenso, são algumas das possibilidades interativas por meio das quais se pode

interpretar parte de seus modos de exercício em análises de relacionamentos his—

toricamente singularizados.

Administração e Engendramento

de Comunidades Políticas Nacionais

Partindo dos elementos formais apresentados como um modelo da empresa

da conquista, pode—se indagar que formas de articulação social e de ação política

coletivas surgem, pois, da invasão e do confronto entre conquistador e conquista-

dos. Pode—se então pensar: quais as continuidades e distanciamentos dados a cada

novo povo indígena pacificado? O que é o índio, termo apropriado para designar

um status social, matéria de incidência de um conjunto de práticas de governo?

Perguntas muito abrangentes e informes, aparentemente simplórias, nem por isso

não formuláveis. Sua resposta não pode ser genérica e única, apenas no plano do

modelo, como aqui estou trabalhando. Contudo, tais perguntas adquirem outros

sentidos ao se reconhecer que toda conquista envolve a subsequente administração

do butirn, processo capaz de produzir homogeneidades que eram inexistentes antes

de sua intervenção — de terras indivisas, ou sujeitas a outros padrões de delimita—

ção, criam—se territórios, produz-se uma população capaz de se reconhecer como

uma comunidade (como objeto de controle racional por agências administrativas)

onde antes apenas existiam povos dispersos, histórica, linguística e culturalmente

distintos. Benedict Anderson (1991), referenciado especialmente aos casos hispano—
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americanos, articula & constituição de impérios mundiais e a emergência de nacio—

nalismos nas Américas, prévios até mesmo ao seu surgimento na Europa, remetendo

tais fenômenos à administração externa e às formas de exercício da soberania sob
o Estado monárquico moderno. Interrogando-se sobre as razões dessa anteriori—

dade americana do que chama de nation—ness (traduzido por consciência nacional),

Anderson começa por sinalizar o fato de as assim chamadas colônias no continente
americano terem se constituído em unidades administrativas entre os séculos XVI
e XVIII. Propõe que se investigue o modo como as organizações administrativas
atuam criando significados, na busca de entender como foram imaginadas comu—

nidades políticas (pátrias) onde na verdade se tinha uma dispersão de unidades
administrativas.

Tal indagação é fundamental para minha proposta. Anderson começa a
responder a ela utilizando as reflexões de Victor Turner (1974) acerca do papel das

peregrinações e Viagens de caráter religioso na criação de sentimentos comunitários.
Desloca tais ideias da órbita das comunidades religiosas para a dos sentimentos
comunitários surgidos com o hiato entre a corte e as distintas colônias em impé—
rios transcontinentais, o que impunha frequentes viagens pelas necessidades da

administração.

Sob a égide do poder soberano, o impulso básico, no nível europeu, era
controlar & dispersa e autônoma nobreza feudal por meio de aparelhos unificados

em torno do monarca absoluto. A corte passava a ter, assim, um papel de centra-

lidade que contrastava com a circulação de funcionários cujo poder era dependente

da vontade do soberano, numa administração patrimonial altamente estratificada.

Considerando que os movimentos de independência nas Américas partiram de
grupos sociais crioulos — quer os surgidos como fruto de casamentos entre conquis—

tadores e povos indígenas (ou as africanas transplantadas), quer os que pelo simples
nascimento nas colônias das Américas, embora de pais europeus, tinham outro

status —, Anderson sugere como esses futuros estratos dominantes no pós—inde—

pendência caminhariam para redefinir os indígenas e outras populações de status

inferior, oriundas da fixação de componentes do povo conquistador, como parte de

uma comunidade nacional, sem implicar o acesso aos mesmos direitos de partici—
pação política. Estabelecia—se assim um gradiente de pertencimento que começava
nas cortes metropolitanas e terminava nos povos indígenas das Américas, onde

todo um sistema de privilégios e exploração, largamente assente sobre o gênero e

a diferença fenotípica, determinava as possibilidades de ascensão na hierarquia
social dos impérios transcontinentais.

Anderson dá ênfase ainda a formas de circulação da informação para criar
uma comunidade de significados, como seria o efeito da imprensa diária dos inícios
do século XIX em diante. A administração permitiria, assim, pelo seu peso sob os
regimes de soberania, ao limitar e excluir o acesso ao soberano e sua corte, que



os estratos por ela distinguidos se reconhecessem corno partícipes de uma comu—

nidade imaginada (Anderson, 1991). A administração tem, pois, um significado

determinante, embora não único, nos processos de formação de estados nacionais,

mormente em territórios conquistados. Dentre os diversos aparelhos de poder, os de

caráter militar são básicos, e seu formato seria matéria para indagação específica,

pois como sinaliza Charles Tilly (1 975: 52), “ war is the characteristic condition, and

armed force the characteristic instrument, of the state system".4 É a força militar

que territorializa, pela sua fixação em unidades administrativas, impondo urn con—

trole centralizado & redes sociais a serem compostas em uma única comunidade

política, ao mesmo tempo distinguindo—a de outras. Foucault (1977) destaca que se

do século XVIII em diante há um sonho jurídico de uma sociedade contratualísta,

há também em paralelo um sonho militar de uma sociedade disciplinar que tem

sido negligenciado no plano da análise histórico-política.

Com a ideia de poder tutelar, busquei descrever formas de ação que — se

nem sempre estatais em sua origem histórica — num dado momento se concen—

traram sob o comando dos especialistas em imaginação de coletividades e de sua

administração, num centro social e geográfico de poder imaginado corno nacional.

Tal exercício de poder estatizado sobre as ações e os territórios dos povos indígenas

no plano histórico origina—se, em primeira instância, nas conquistas portuguesas e

sua administração — guardando continuidades implícitas com elas por dispositivos

de poder que visavam & assegurar a soberania do monarca lusitano sobre territó-

rios dispostos em variados continentes, com um equipamento material e recursos

humanos bastante reduzidos.

Dito de outro modo, trata—se de sedentarizar povos errantes, vencendo —

mediante ações sobre suas ações e não no uso da Violência física — sua resistência

em se fixarem em lugares definidos pela administração, ou de capturar para essa

rede de agências de governo outros povos corn longo tempo de interação com o

conquistador, operando para tanto com a ideia de um mapa nacional. Sobre este se

disporiam as diversas unidades de ação da agência tutelar, cuja maior ou menor

amplitude geográfica de gestão repercutiria na mesma proporção em peso funcional:

à maior restrição de âmbito caberia um suposto menor poder de decisão definido

por normas operacionais internas à agência. Como nas sociedades de soberania, tal

forma de poder incide sobre espaços, estabelecendo—lhes limites muitas vezes com

0 emprego de processos fundamentalmente de exibição e teatralização. Críam—se,

assim, territórios por meio da administração, cuja mera existência acaba por justi—

ficar a função de administrá—los. Contudo, isso é feito excluindo/íncluindo popula-

ções na esfera de controle administrativo, às quais são atribuídas posições sociais

específicas, isto e, status diferenciados. O exercício do poder tutelar implica obter

o monopólio dos atos de definir e controlar o que seja a população sobre a qual

incidirá esse poder.
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Pode—se parafrasear Foucault quando ele compara os modelos de exclusão

suscitados pela lepra e os esquemas disciplinares engendrados & partir da peste:

o poder tutelar exclui ao criar postos indígenas aos quais os povos nativos deve—

riam (re/a)correr e junto aos quais deveriam se agregar e segregar. Ao mesmo

tempo, porém, inclui contingentes populacionais e terras numa rede nacional de

Vigilância e controle disposta a partir de um centro de poder. O termo posto —

palavra cujos variados significados evocam as ideias de sistema hierárquico e de

ação militar — usado para as unidades de ação locais da agência de governo dos

índios, designava um dispositivo de poder cuja ação deveria gerar, pelo tratamento

supostamente segregado das populações às quais se destinava a atender, porções

separadas do espaço interior estabelecido pelos limites internacionais do Estado

nacional brasileiro.

Para a administração, o importante é rotular genericamente populações e

inseri—las num sistema codificado de atribuições positivas e negativas — um status,

portanto —, parte de um mecanismo imaginado como de governo nacional. O primeiro

instrumento legal a regular essa função de identificação e hierarquização espacia—

lizada foi gerado pelo conjunto de atores que implantou o SPI e se transformou na

lei n. 5.484/1928 (Souza Lima, 2009), que teve como fim regular, legitimar e uni—

versalizar & própria administração tutelar não só dos povos indígenas sobre as quais

incidia diretamente, mas também, sobretudo, das redes sociais locais autônomas em

relação aos (tíbios) poderes federais. Tal dimensão é de significativa importância,

pois, se a literatura especializada tem apontado & relação entre Estado nacional e

expansão da cidadania — notadamente nos aspectos de um acesso mais amplo por

parte de certas classes e frações de classe aos direitos civis e sociais, e uma suposta

maior participação política —, a forma como foi concebido o pertencimento dos povos

indígenas à comunidade política brasileira apontava em direção muito distinta e

oposta. Para os indígenas, a possibilidade de ter acesso a direitos básicos, como o

do reconhecimento das terras por eles ocupadas, e a uma assistência diferenciada

passava por serem definidos como hipossuficientes, em termos jurídicos estritos,

para o exercício de numerosos atos da Vida civil, fazendo—se necessária a presença

de uma agência de governo estatizada que os representasse politicamente.

O melhor produto da dinâmica tutelar foi, talvez, a figura das reservas

indígenas, isto é, porções de terra reconhecidas pela administração pública por

meio de suas diversas agências como sendo de posse de índios e atribuídas, por

meios jurídicos, ao estabelecimento e à manutenção de povos indígenas específicos.

Sob a gestão do SPI, e até tempos muito recentes, também da Funai, as reservas

(depois terras) indígenas foram definidas à custa de processos de alienação de

dinâmicas internas às coletividades indígenas e passaram a compor parte de um

sistema progressivamente estatizado de controle e apropriação fundiária que se

procurou construir como de abrangência nacional. Sua finalidade era disciplinar o



acesso e a utilização das terras, ao mesmo tempo medíando sua mercantilização,

aplicando sistemas de registro e cadastramento (procedimento que não se impôs

sem conflitos entre as numerosas agências de governo) nas diversas unidades sociais

surgidas historicamente da(s) conquista(s). As reservas foram também modos de

concentrar e estatizar riquezas (terras para agricultura, pecuária e extração de

minerais, florestas para o extrativismo de madeiras, borracha, castanha etc.) que

a administração tutelar manteve para exploração direta ou indireta (por exemplo,

pelo arrendamento) sempre em suposto benefício dos indígenas e utilizando de

forma muitas vezes servil seu trabalho.

O exercício do poder tutelar implicou também um trabalho de semiotiza—

ção, mas de diferente ordern daquele atualizado na guerra de conquista. Até fins

do século XIX, falava—se em civilizar os índios e não havia dúvidas quanto a quem

seria destinado esse trabalho civilizatório. Se era fácil reconhecer a diferença entre

índios e não índios, não era porque os povos indígenas não fossem matéria de pro—

dução etnográfica ou legal e de opiniões contraditórias, mas sim porque não existia

uma agência de governo voltada especificamente para o exercício tutelar, que, ao

operar incidindo sobre uns e deixando de fora outros, criava bases objetivas para

atribuir a qualidade de ser índio. Com a criação de uma agência como o SPI, &

administração pública passou a definir, mais na prática do que no direito, quem é

e quem não é indígena, quem pode ou não receber os serviços do Estado, a tutela

num momento, a proteção diferenciada em outro.

Os especialistas da significação da era das nações e da era da globalização

(antropólogos, sertanistas, indigenistas, missionários notadamente, e também — por

que não? — os profissionais da saúde diferenciada, da educação diferenciada, do

desenvolvimento diferenciado etc.) não são somente aqueles que, em processos de

pacificação, refazem, de forma não violenta, o percurso dos conquistadores, enqua—

drando-se na categoria dos que fazem do entendimento e da tradução da alteridade

sociocultural & matéria ou ferramenta de seu trabalho. Entender o outro passou a

ser também apresentá—lo e relacioná—lo à comunidade nacional, definindo—o, deli—

mitando seu espaço de circulação (social e geográfico) possível, inserindo-o, pois,

na esfera da memória, resolvendo de certo modo, nesse plano, o problema dos

limites e da forma de seu pertencimento à nação. A posição institucional desses

especialistas pode variar, mas é impossível desconhecer que eles mantêm corn a

agência de poder tutelar relações complexas, quer dela participando, quer a ela

se aliando ou se opondo. É também importante ter em mente que tal inserção se

dá não apenas na forma de assimilação, mas também está presente sob o ângulo

dos direitos diferenciados. Afinal, após a Constituição de 1988, com frequência os

diferentes continuam sendo pouco ou nada consultados pelas agências de governo

hoje encarregadas de políticas diferenciadas. Na área das ações para a saúde dos

povos indígenas, a especialização foi rapidamente surgindo.
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Em meu trabalho (Souza Lima, 1995), tornei como centro da tarefa etno—

gráfica & interpretação do plano organizacional e os modos de operação das agên-

cias encarregadas do exercício cotidiano do poder tutelar. Se optei por tal ponto de

partida foi por considerá-lo como a dimensão necessária, pouco investigada como

expressiva de um pensamento de Estado, mais facilmente atingível pela pesquisa

histórica não restrita a um caso específico. Os grandes vultos do pensamento social

brasileiro, distinguíveis com facilidade para cada área das ações governamentais,

são facilmente mapeáveis. Entretanto, como pensam e agem os funcionários que

lidam diretamente com os sujeitos às ações estatais? Corno essas ações São infle—

tídas pelos seus destinatários? Que esquemas mentais portam tais atores que lhes

permita agir e — quiçá! — repensar na prática sua ineficácia? Suponho, portanto,

que não haja um descompasso radical entre esquemas de ação e esquemas de

pensamento e que descrever agências de governo é também simultaneamente

descrever ideias e práticas.

As formas simbólicas, corno veiculadas em planos estratégicos de agências

de governo e em suas traduções regionais e locais, as instruções e as normas de

funcionamento das agências governamentais têm força própria, como pretendentes

à universalidade e à racionalização, para além do fato de terem sido ou não postas

em prática e do modo como foram implementadas. Avaliar ou mensurar uma suposta

eficácia do SPI não nos conduz a entender suas práticas cotidianas. Julgar seus

méritos e erros mediante padrões morais ou qualquer outra perspectiva valorativa,

típica das denúncias, e, por vezes, contida nas avaliações de políticas, não nos leva

a entender seu legado nem pertinência. Creio que o mesmo possa ser dito de qual—

quer agência governamental — ou, mais amplamente, das práticas de governo em

seus variados matizes. O parâmetro utilizado para estabelecer a medida da eficácia,

com frequência, foi a capacidade da agência de preservar ou não a vida dos povos

indígenas no que se refere à existência biológica e a evitar massacres e epidemias.

Criou—se, aí, a ideia de que intervenções emergenciais e salvadores configuravam

o cerne da vida da instituição.5 Não importa que na sua ação cotidiana & agência

fosse etnocida, isto é, operasse com o objetivo de aniquilar & diferença cultural

que justificava & existência mesmo de tal administração: salvar Vidas (tal como a

administração concebia & vida, no sentido da manutenção da integridade física de

indivíduos biológicos, bem entendido) era o que lhe atribuía o mais alto valor e até

mesmo as tintas de heroísmo.

O que aqui chamo de agência tutelar existe há um século, com as descon—

tinuidades que qualquer análise sobre a Funai poderá pôr em confronto com as do

SPI. É tempo considerável para, se analisado do ponto de vista de efetivas ações para

os nativos, algo ineficaz — como a Funai tem sido chamada — permanecer. Afinal, a

inércia — uma inércia febril, de fato, característica de toda burocracia — encobre o

caráter autorreprodutivo e o esforço em permanecer das estruturas de poder mais



amplas que a agência alicerça se alicerçando, movimento no qual a configuração

da administração pública tem sua parte, e que uma análise histórica poderia ajudar

a esclarecer para muitas outras áreas do sistema de agências de Estado. Mudá—las

não implica alterações necessariamente grandiosas ou panaceias políticas, como

as muitas reformas administrativas que vêm sendo anunciadas desde o início do

regime republicano no Brasil, mas requer um primeiro trabalho de desvendamento

de suas bases político-simbólicas, o esteio dessa suposta inércia e da capacidade

de disseminação desses conhecimentos. Afinal, inexiste um processo específico de

treinamento e transmissão de conhecimentos que sustente & manutenção de certas

práticas no trabalho direto com os povos.

Tradições Coloniais para Gestão

e Perpetuação da Desigualdade Social

Até aqui procurei (re)construir, como um modelo, a trajetória do que cha—

mei de poder tutelar, construindo-o com base em elementos que articulam os

exercícios de poder sobre os povos indígenas com a invasão e a conquista do terri—

tório americano, para depois situá—los nos processo de formação de Estado e cons-

trução da nação. Parece—me agora importante sinalizar & forma como os conheci-

mentos gerados na guerra de conquista e na colonização do território brasileiro

se desdobram no tempo, partem de estoques simbólicos mais amplos, perpetuam—se

e se presentiflcam. Tal raciocínio implica ter em mente como os Estados nacionais —

em especial o brasileiro —, por meio de seus quadros administrativos, produzem,

transmitem, reproduzem e se apresentam internamente especializados quanto ao

conhecimento destinado à gestão de espaços e populações.6

Não penso que a ideia de tutela implementada pelo regime republicano

seja estritamente & mesma que a do período imperial ou colonial, nem sugiro que as

práticas tutelares ainda vigentes tenham uma continuidade estrita com as ações das

agências indigenistas. Quero, todavia, enfatizar que a prática efetiva das políticas

de governo para os indígenas — dentre elas as da saúde indígena — não pode ser

adequadamente explicada sem o recurso a uma antropologia histórica que, lidando

com 0 tempo presente, o faça considerando a longa duração.

É indiscutível & importância de se entenderem os modos pelos quais os

conhecimentos implícitos na ação tutelar de agentes governamentais são

reapropriados e ressignificados pelos povos indígenas ou outros segmentos

populacionais. Apenas com base em pesquisas que contemplem tais modos de

conhecer é que se podem aferir as possibilidades de mudanças desses estoques

de saberes mais amplos que norteiam as ações governamentais na escala local. Para
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compreender como as coletividades indígenas apreendem & percepção que delas

têm os agentes dos poderes estatais, é preciso que seus conhecimentos acerca dos

colonizadores sejam postos efetivamente em relação com os saberes aportados pelos

agentes coloniais com que lidam, com a cadeia de autoridades com que tais agen-

tes mantêm relações de interdependência que os articulam aos centros de poder.7

Cada ator envolvido nas políticas indigenistas, ao chegar a urna coleti-

vidade indígena, depara—se não apenas com as cosmologías e tradições culturais,

imprescindíveis a certas investigações, mas também com a história de seu relacio—

namento corn a sociedade local e regional, bem como com os poderes de Estado,

que se fazem presentes por meio de suas agências. Toda relação armazena história

(Tilly, 2000), e é necessário trazê-la à tona, corno propõe Pierre Bourdieu (1989),

para que não sejamos herdados por nossa herança. Esse “trabalho morto simbó-

lico", que usualmente não é considerado nos planejamentos e ações governamen-

tais, estrutura repertórios de práticas que acabam dando o verdadeiro sentido das

ações de governo no plano da Vida cotidiana, o que acaba por mostrar o quanto o

modelo racionalista de operação de políticas públicas é insuficiente para explicar

o funcionamento concreto da máquina estatal.8

Para entender o descolamento entre as intenções e os gestos, ou entre os

planos e sua execução, é imprescindível conhecer a história incorporada em dis—

posições para a ação, em posturas físicas, em expedientes retóricos, e objetificada

em agências, em códigos e em planos escritos, entendendo assim a genealogia

dos poderes de Estado que afetaram (nesse caso) as coletividades indígenas por

longo tempo, e hoje são ainda largamente desconhecidos pela antropologia e pela

historiografia no Brasil, sem falar na ciência política, que alicerga as análises de

políticas públicas. Em geral, os profissionais da saúde, quando, em sua formação,

têm acesso a algum estudo sobre políticas de saúde, tomam contato com o modelo
racionalista de análise de políticas públicas. É comum que essa perspectiva racio-

nalista se torne uma verdadeira camisa de força para o agente que concretamente

tem de intervir em campo.

Tal situação é tanto mais grave quando pensamos naqueles agentes que

vêm trabalhando com saúde indígena. Quando tiveram acesso aos estudos de políti-

cas de saúde, 0 fizeram de acordo com o modelo racionalista clássico de análise das

políticas públicas — diagnóstico e identificação de um problema, estabelecimento

de uma agenda, formulação de um plano de intervenção, implementação do plano,

avaliação, revisão, etapas sempre desejadas e quase nunca cumpridas — e nada

puderam entender das motivações que conduziram múltiplos agentes & convergi-

rem na ideia de um Subsistema de Saúde Indígena. Se não conseguem entender o

subsistema em que estão inseridos, menos ainda são preparados para compreender

as coletividades indígenas com que trabalham cotidianamente. Alguns mais sen—

síveis reclamam da falta de formação em antropologia que lhes permita acessar as



concepções dos povos com que lidam. Mas não creio que qualquer análise que se

centre nas concepções cosmológicas indígenas, ou em como a partir delas esses

povos pensam as ações governamentais que sobre eles incidem, seja suficiente

para explicar seu comportamento para fins práticos. Tampouco creio que uma des—

crição limitada ao âmbito local ou regional das intervenções governamentais possa

prescindir do entendimento dessa história de longo prazo presente, reelaborada,

na Vida cotidiana hoje.

Para entender a interação entre indígenas e agentes de governo no plano

local é preciso reconhecer que os especialistas no exercício cotidiano das formas de

dominação — os agentes diretos das políticas governamentais, tenham eles a for-

mação escolar que tiverem — são produtores e transmissores de saberes que em si

têm uma história própria, e devem ser objeto de investigações genealógicas, assim

como de estudos de antropologia e de sociologia históricas. Considerar os saberes

em estado prático que norteiam as ações cotidianas de agentes governamentais

implica reconhecer a necessidade de, ao menos, dois movimentos primários no

plano analítico—interpretativo: 1) religar os estudos sobre formação de Estado no

Brasil (e, de modo mais amplo, o das formas político—culturais) aos sobre a história

portuguesa, mais especificamente à história do seu Império colonial, tomando o

âmbito lusófono corno universo de referência e comparação privilegiado; 2) tratar

certos poderes e políticas de Estados nacionais como resultantes dos processos

de colonização europeia, remetendo—os ao efeito de instituição da desigualdade

presente nas “situações coloniais" (Balandier, 1951), de modo que lhes fosse res-

tituída a profundidade histórica de sua estruturação, capaz de explicar a grande

dificuldade em transformá—los. Taís movimentos nos dariam uma perspectiva tem—

poral mais abrangente, assim como possibilidades de crítica social mais amplas.

Um caminho seria tentar definir uma única cultura do colonialismo

português, colocando-se () Brasil como suposto herdeiro desse legado — presente

na sociedade brasileira no amplo domínio das relações pessoais, em determinados

aspectos de certa informalidade e concisão jurídica etc. —, e desta totalidade dedu-

zir numerosos aspectos da realidade brasileira contemporânea. Outra forma seria

compreender como certas categorias socioprofissionais específicas, responsáveis

pela gestão de distintos aspectos do empreendimento imperial, em diferentes

momentos do tempo e em interações com as realidades locais preexistentes à

sua intervenção, produziram, geriram e transmitiram seus conhecimentos. É à

pluralidade e complexidade dos saberes e dos poderes desses especialistas que

seria oportuno dirigir um conjunto de perguntas, movimento interpretativo & ser

associado a outros que incidam tanto sobre os povos com os quais atuam quanto

sobre as agências & que pertencem em sua atualidade. Urna via possível para isso

seria uma utilização descritiva e formal das propostas de Fredrik Earth (2000) para

a abordagem dos fenômenos culturais, que, na tentativa de ultrapassar os efeitos
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homogeneizadores e redutores da complexidade que um conceito (holístico) de

cultura pode carregar, propõe que se pense em termos de correntes de tradições

culturais, de modo a tornar possível a busca da coerência simultaneamente ao

reconhecimento do pluralismo cultural.9

Fazendo uso um tanto deslocado daquele proposto por Barth, mas pro-

curando guardar algumas de suas principais chaves de interpretação, proponho

utilizar o conceito de tradições de conhecimento para refletir acerca dos vínculos

entre empresa imperial portuguesa e os Estados surgidos em regiões onde esta

operou. Sem supor uma continuidade histórica estrita, quero destacar como certos

modos de ação se fazem presentes ainda hoje transmutados, nas práticas cotidia—

nas de agentes governamentais, atualizando funções e posturas coloniais ante as

coletividades indígenas e outras ditas populações tradicionais, ou mesmo diante

dos ditos pobres. São, pois, tradições de gestão de populações e de intervenções

sobre espaços, que estocarn saberes/fazeres usados na empresa colonial europeia.

Uma tradição de conhecimento para gestão colonial, nesse caso, poderia

ser pensada como um conjunto de saberes quer incorporados e reproduzidos em

padrões costumeiros de interação em etiquetas, disposições corporais, gestos este—

reotipados, ritos da Vida cotidiana, quer objetivados em dispositivos de poder na

forma de codificações legais, de textos escritos que teorizam as tarefas da conquista

e colonização, elementos materiais de cultura (arquitetura, indumentária etc.).10

Descobrir e disseminar informações, submeter e definir, classificar e hierarquizar,

aglutinar e localizar os povos conquistados e os espaços por eles habitados são

operações desenvolvidas pelo que chamo de saberes de gestão e pelos poderes

pelos quais tais conhecimentos se exercem e se perpetuam. Os saberes/fazeres que

podemos agrupar em tais tradições voltam—se para a produção e a manutenção da

desigualdade entre colonizador e colonizado, pautando—se pela busca de explora-

ção e expropriação dos recursos dos colonizados, pela instauração de assimetrias

baseadas na diferença fenotípica, estética e de gênero. Sugiro, pois, que os poderes

de gestão de populações em contextos coloniais definem simultaneamente espaços

sociais e geográficos, criando—se, por vezes, verdadeiros territórios entretecidos &

hierarquias sociais, que acabam codificadas em direitos.

Os conhecimentos que proponho tratar a partir dessa ideia operam des—

qualificando outros saberes que não os do colonizador; conduzem à objetificação

do colonizado, tornando—o escravo, muitas vezes retirando—lhe & condição de
humano; buscam transformar radicalmente as visões de mundo dos colonizados,

tarefa mediada por agentes especializados em conduzi—los & deixarem seus modos

de ser. Em última instância, são conhecimentos pautados nas práticas de gera-

ção de lucro mediante a exploração direta dos colonizados, de seus territórios e

de seus recursos de toda ordem. É importante notar, porém, que tais formas de

conhecimento incidem também sobre os povos e organizações que conquistam e



colonizam novos espaços geográficos e seus habitantes, num necessário e trens—

formador efeito de retorno.

Mesmo quando aparentemente voltado para uma integração crescente

entre povos conquistador e conquistado, o trabalho de gestão colonial perpetua &

desigualdade de capacidade de realização, de mando e de ver seu mando obedecido,

assegurando o domínio do colonizador. Quando protegem a diferença cultural para

permitir a continuidade dos modos e estilos de vida que nela se baseariam, como em

uma espécie de estado in vitro, os saberes e poderes postos em jogo pelos coloniza—

dores numa situação colonial exacerbarn e criam a necessidade de mediação para

que os colonizados possam acessar as formas sociais que lhes são impostas como

dominantes. Quando aproximam as diferenças entre as tradições de colonizadores e

colonizados, na busca de maior integração social, amesquinham as correntes cultu-

rais dos povos colonizados, circunscrevendo—as, delas se apropriando, objetificando

e exotizando o cotidiano dos povos que dominam. Em ambos os casos, reproduzem

a desigualdade social. No entanto, as experiências coloniais afetam também e em

larga escala as cosmologias, os modos de viver, sentir e pensar sobre a natureza e

as coletividades humanas dos povos colonizadores, largamente por meio de suas

organizações administrativas, com isso suscitando críticas e insurgências e redefi—

nindo seus próprios mapas mentais.

Pensando com base no caso brasileiro, em especial no exercício dos pode-

res de Estado sobre as populações indígenas, e tendo como horizonte de reflexão o

contexto colonial, poder-se—ia distinguir quatro grandes tradições de conhecimento

para gestão colonial da desigualdade entre os povos indígenas e os africanos trans—

plantados, elém dos contingentes populacionais que aqui surgiram. Elaborando-as

corno tipos ideais para pensá—las, pode—se denominá-las de tradição sertanista,

tradição missionária, tradição mercantilista e tradição escravista.

Por tradição sertanista entendo um conjunto de saberes que, alterando—se

ao longo do tempo, podem ser reportados ao início da exploração portuguesa de

África, notadamente à dos espaços afastados do litoral, os chamados, desde o século

XV e já em África, sertões. Explorar e registrar os contornos de espaços geográficos

incógnitos, inserindo—os no mapa mental e nas cartas geográficas como partes do

mundo conhecido pelo explorador, gerando assim conhecimentos com frequência

de valor estratégico no plano geopolítico e econômico; avaliá-los como fontes para

exploração comercial sem, no entanto, esboçar uma descrição das populações

humanas nativas desses espaços, mantendo com elas contatos e trocas iniciais,

muitas vezes estabelecendo algumas das primeiras operações de uma guerra de

conquista, são apenas algumas das ações características da tradição sertanista. No

caso brasileiro, no contexto da proteção oficial aos índios, logo no século XX, o termo

sertanista designa o especialista nas técnicas de atração e pacificação (Souza Lima,

1995) de índios ainda arredíos à interação regular com as agências de governo,

fossem hostis ou não.11
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Por tradição missionária é possível designar o conjunto de saberes que

tem na Igreja católica seu ponto de dispersão, e no cristianismo em geral sua refe—

rência básica, sobretudo por meio do dispositivo da conversão e das técnicas de

pastorado.12 Era necessário entender os usos e costumes dos povos gentios para

explicar e impor os modos de ser e agir europeus, não apenas produzindo aliados

e mão de obra, mas transformando pagãos em catecúmenos. Tratava—se, pois, de

assegurar que porções cada vez mais significativas das realidades construídas pelo

colonizador adquirissem o automatismo dos efeitos de verdade, que estes fossem

incorporados e, por vezes, mediante negociações variadas, sincretizados com cor-

rentes culturais dos colonizados.

A Visão de mundo do conquistador, presidida pela ideia de missão sal—

vadora emanada de Deus por meio da ação dos monarcas de impérios transcon-

tinentais, faz—se presente em estado incorporado em valores, disposições para &

ação,'em modos de percepção e interação, disposições corporais, formas de sentir

e se expressar. Objetivada em crenças disseminadas e submetidas a dispositivos

de controle social, em instituições, Códigos, tecnologias, monumentos e narrativas

que passam a construir e constituir a história dos que nela se reconhecem, tal visão

aparenta desconhecer as singularidades dos povos sobre que incidia, ainda que na

prática isso fosse impossível: não há dominação que se configure como imposição

total, sem insurgêncías. As elites crioulas são um particular exemplo do triunfo da

tradição missionária.

Também a tradição missionária delimita lugares para sua ação (missões,

aldeamentos, escolas, seminários, faculdades, universidades etc.), modos de inter—

venção sobre o espaço e sobre o tempo por meio das coletividades com que se

defronta, exercendo—se, sobretudo, como uma pedagogia do exemplo. A ação peda—

gógica missionária vem junto com os signos do martírio, da santidade, da trans—

cendência das mais cruéis ações pautadas mesmo na Violência física, mas tornada

legítima tanto pelo mandato divino quanto pela postura dos missionários autocon—

cebida corno sacrificial.13

Pode-se chamar de tradição mercantil um conjunto de saberes pouco vol—

tado para o assenhoreamento de espaços ou populações corno fins em si mesmos:

trata—se aqui de produzir e controlar fluxos de interação para a troca de produtos

entre povos apartados por urna radical alteridade histórico—cultural. Estão em cir—

culação, portanto, também os conhecimentos e as formas de ação que permitem

mercadejar com lucro, transpondo mundos sociais dotados de valores distintos

quanto à troca, às regras de reciprocidade, ao mercado, produzindo interferências

profundas na vida social dos povos vinculados por relações comerciais em contexto

colonial. Algumas das operações a que os saberes mercantis procedem nesse quadro

de alteridade característico das empresas coloniais são: 1) perceber a natureza e as

sociedades exóticas como fornecedoras e consumidores de bens (desde produtos até



hábitos mentais e disposições para a ação) inexistentes em outros pontos da geo—

grafia articulada pelas redes de comércio; 2) redimensionar os significados desses

bens, de modo a que possam ser objeto de consumo progressivamente mais extenso

nos universos sociais em que são total ou parcialmente indisponíveis, tornando—os

necessidades senão sempre intransponíveis, extremamente sedutoras e desejáveis;

3) conceber e regular relações que permitam obter, transportar, circular em amplos

circuitos e vender de maneira extensiva esses novos produtos nas órbitas de mer-

cados percebidas como privilegiadas para eles.

O estoque de saberes/fazeres para o funcionamento de sistemas escra—

vistas talvez seja o melhor conhecido no tocante ao império português e ao Brasil.

Todavia, a perspectiva de abordar uma dimensão do escravismo como uma tradição

de conhecimento para gestão colonial pode ajudar a suscitar outras questões. Cabe

indagar de que modo se construíram, comunicaram e reproduziram os conhecimen—

tos necessários a: 1) reduzir e transportar cativos transformando—os em escravos,

desenraizando—os culturalmente e inserindo—os parcialmente em outro meio cul—

tural (em especial quanto aos modos de trabalho) mantendo & hierarquização e a

desigualdade; 2) imobilizar e controlar, fazer produzir e reproduzir—se, docilizar e

cooptar, reprimir e dividir contingentes populacionais estrangeiros, transformados

em um tipo de mão de obra em aparência destituído de outro valor que não o de

seu uso como força de trabalho. De que modo surgem, são elaborados e trans—

mitidos os conhecimentos para a administração de plantéis de escravos? Qual é

sua genealogia, desde a escravidão no mundo antigo até os alvores do mundo dos

descobrimentos? Apoiam—se em textos e um saber codificado ou se transmitem

também e, sobretudo, no plano da oralidade? Como são transformados e em que

idiomas de comunicação são veiculados e retidos? Quais os seus especialistas e os

públicos a que se destinam?

O âmbito próprio da tradição escravista não deve ser confundido com 0

da tradição sertanista, que se remete à exploração dos espaços e aos momentos

iniciais da conquista de povos pela empresa colonizadora, embora comporte o apre—

samento de cativos para o trabalho. Tampouco é o mesmo da tradição mercantil,

em que é a mercadoria escravo — e não seu trabalho e a riqueza que pode produzir —

que está em jogo. Muito menos o estatuto de populações escravizadas — não só as

de origem nativa ao espaço da colônia, mas também e, sobretudo, as para ele

transplantadas — é matéria de indagação similar à da tradição missionária, que

supõe a liberdade potencial ou futura dos gentios, e espaços como as missões e os

aldeamentos. O espaço próprio à geração e operação dos saberes que se pode agregar

como uma tradição escravista é o das unidades domésticas. Suas formas de exer—

cício de poder são coextensívas à gestão de grandes parentelas e de suas clientelas

associadas. Urna tradição escravista é configurada por saberes para a gestão coti—

diana de unidades produtivas de base familiar, por padrões de interação que se
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desenvolvem em espaços domésticos (como em propriedades rurais), ou a partir

deles (como em situações de escravidão urbana), padrões estes que permitem a

perpetuação dessas unidades. Nessa escala, os poderes de Estado — e os processos

de sua formação — mostram-se indissociáveis das relações familiares e pessoais que

em tal âmbito são essencialmente, mas não só, relações de poder, uma variedade

de ação sobre ações, das quais a Violência física é um limite emblemático e sua

caução última: trata—se aqui de extrair o máximo de valor por meio da compulsão

extraeconômica ao trabalho.

A Tradição Atualizada:

os técnicos em indigenismo da Funai

Uso hipoteticamente a ideia de tradições de conhecimento para gestão

colonial da desigualdade para ressaltar como diferentes correntes de tradições cul-

turais se cruzam, ainda na atualidade, na formação e no exercício profissional de

uma categoria administrativa de agentes coloniais do Estado brasileiro. Refiro-me

àqueles que, até momentos recentes, ocuparam a posição de únicos especialistas em

índios: os técnicos em indigenismo, concebidos para a função de chefes de posto,

mas que também atuariam em muitos outros âmbitos na fundação.14

O técnico em indigenismo da Funai e, assim, um cargo dentro da hierarquia

burocrática. Foi o suporte sobre o qual se generalizou & noção de indigenista como

aquele que trabalha em defesa das sociedades indígenas, e é possível ampliar seu

uso para os funcionários do aparelho como um todo, estejam eles hoje dentro ou

fora da Funai.15 São aqueles indivíduos assim (auto)designados, que passaram por

certos ritos de treinamento (como, por exemplo, os cursos de indigenismo); que

integraram, ou integram, certas redes sociais; que comungaram de certos pres-

supostos ideológicos em seu trabalho com as sociedades indígenas, qualquer que

tenha sido ou seja sua formação acadêmica.

A preocupação em treinar pessoal para o trabalho direto com as sociedades

indígenas, notadamente o da função de chefe de posto indígena, não é nova. Ela já

estava implícita na década de 1 940 na proposta de criação de um instituto indigenista

brasileiro. Na década de 1950, esse treinamento apareceu como um dos principais

objetivos da criação de um curso de especialização na disciplina, desenvolvido no

Museu do Índio, voltado para capacitação de pessoal em antropologia, com o duplo

propósito de produzir pesquisas em etnologia e difundir um padrão de inspiração

científica para o trabalho de proteção das populações indígenas. Organizado por

Darcy Ribeiro, o curso teve a participação de diversos professores conferencistas

de outras instituições de pesquisa e ensino, dentre elas o Museu Nacional, por meio

da presença do professor Luiz de Castro Faria (Souza Lima, 2002; Freire, 2005).



Contudo, foi com a criação da Funai e com o surgimento oficial de um cargo

de técnico em indigenismo que se faria sentir a necessidade ainda mais aguda de

treinar pessoal para o exercício de uma série de funções. As discussões iniciais

de criação da Funai, quando por breve tempo um conselho deliberativo propôs-se

& pensar um novo modelo de ação do Estado ante as sociedades indígenas, retoma—

ram essa questão. O primeiro curso de treinamento de técnicos em indigenismo,

proposto em 1969 e realizado em 1970 — a ele seguiram-se outros oito cursos, o

último em 1985 —, sairia já no período da ditadura militar e desenvolvimentista,

em que o imperativo era a expansão para a Região Amazônica (Davis, 1978). Seu

propósito inicial era não apenas treinar novos funcionários, mas também qualificar

os quadros de ação direta já existentes, muitos deles sem o ensino médio completo,

exigência que se deveria cumprir para ascender ao cargo de técnico em indigenismo.

Esses indivíduos eram recrutados localmente, remanescentes da administração do

SPI, que exerciam de direito funções inferiores, mas eram de fato chefes de posto

indígena. Era preciso dar—lhes os diplomas necessários à ascensão profissional de

modo a conferir à Funai um corpo funcional qualificado. Essa mescla entre concur-

sados e antigos funcionários continuou a existir durante algum tempo nos cursos,

gerando dissonâncias óbvias.

Os conteúdos dos cursos também eram expressivos do período da ditadura

militar no país. De início, marcado o destino desenvolvimentista e expansionista do

aparelho, os cursos voltavam-se para o ensino das técnicas agrícolas que deveriam

ser repassadas aos índios, de noções de “desenvolvimento comunitário, primeiros

socorros, sobrevivência na selva, operação de rádio e das rotinas burocrático—

administrativas da Funai”. Pouco a pouco, outros conhecimentos foram incorporados:

noções de sociologia, de antropologia e, sobretudo, dos estudos etnológicos, além de

noções e técnicas de investigação em linguística. Para alguns dos participantes, tudo

isso era novidade, para outros era inócuo: mesmo dentre os concursados e novos

pretendentes & cargos, havia níveis diferentes de informação quanto aos problemas

indígenas, experiências de vida muito distintas. É bom lembrar que o segundo grau

(o ensino médio) era o único pré-requisito aos candidatos ao concurso público para

essa carreira de Estado e que o ensino médio no Brasil não incluía, naquela época,

sociologia, e não inclui, até hoje, antropologia. Apesar das leis hoje vigentes, os

conteúdos sobre a presença indígena nos estudos de história e de geografia no

ensino médio e no superior eram e continuam sendo superficiais e simplificadores.

Os cursos contavam também com duas outras formas de transmissão de

conhecimentos: 1) palestras de indigenistas experientes, isto e, funcionários da Funai

(alguns pertencentes aos quadros do extinto SPI) com longo tempo de permanência

entre populações indígenas, alguns com a marca da experiência nos processos de

atração e pacificação de grupos arredios ou hostis — muitos deles ocupantes do cargo

de sertanista, também existente no plano de cargos e salários da Funai; 2) um estágio
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de campo, após a parte teórica do curso, isto é, em termos ideais, o pretendente ao

cargo deveria se deslocar para um posto indígena da Funai no qual trabalharia sob a

supervisão de um chefe de posto experiente, devendo, ao final, produzir um relatório.

Essas duas dimensões dos cursos merecem atenção. As palestras e o

estágio criavam um espaço de transmissão de conhecimentos, em estado prático e

assistemático que deveria permitir aos neófitos se identificarem com 0 que viriam

a fazer, terem acesso a uma tradição de conhecimentos, portanto conviverem com

diferentes imagens do trabalho indigenista. No estágio de campo, eram obrigados

a escrever sobre suas experiências de trabalho. A escrita fez parte das rotinas dos

chefes de postos, antes que diversos fatores justificassem o uso da oralidade corno

registro preferencial, dentre eles o progressivo desmantelamento da estrutura admi—

nistrativa da Funai, & inexistência de recursos destinados aos projetos de desenvol—

vimento comunitário (ou mesmo ao trabalho assistencial mais elementar), além da

falta de outros suportes, como equipe de trabalho, uma área administrativa—meio

que contribuísse criativamente para & atividade—fim etc. Na verdade, os relatórios

serviam também a uma função até hoje não cumprida pela estrutura organizacional

da Funai: e de recolher e sistematizar informações para a administração central

sobre o que se passava nas áreas indígenas.

Está aí um formato de administração pouco centralizada, em que o jogo

de negociação que a mantém em funcionamento constrói regiões de influência que

não coincidem com as circunscrições administrativas, permitindo-se uma máxima

dispersão da malha governamental muitas vezes assente em alianças duvidosas

e alicerçada em redes de clientelismo em diversas escalas. Mais do que em qual—

quer outro lugar, o já mencionado caráter ambíguo da tutela encontra aí um lugar

privilegiado.

Os relatórios elaborados sobre os estágios nem sempre apresentaram as

experiências como positivas. Lendo o material ou interrogando & memória dos que

passaram pelos cursos, 'tem-se a impressão de que o estágio propiciava & gênese de

uma crítica comum à fundação feita por todos os entrevistados e, consequentemente,

de uma das bases de sua solidariedade interna como corpo profissional e admi—

nistradores. Segundo esses técnicos, alguns se reportando inclusive ao momento

de seus estágios, o funcionário quando em área indígena contava consigo próprio

e com a boa relação que pudesse estabelecer entre a coletividade indígena com

que iria habitar, corn segmentos da população regional, com outros funcionários

estatais, com missionários etc., sendo jogado à sua sorte pela estrutura administra-

tiva—rneio e tendo que, muitas vezes, aprender, de saída, a lutar contra segmentos

da própria Funai.

O curso de 1985 apresentou um diferencial se comparado aos anteriores:

surgiu no momento em que os funcionários que haviam sido expurgados do apare—

lho ao longo dos tempos mais duros do regime ditatorial voltavam à Funai, e tinha



uma intenção declarada de mudança. Pretendia formar indivíduos críticos da ação

do Estado, que rompessem com alguns vícios consagrados na prática do trabalho

indigenista, em diálogo com experiências produzidas por antropólogos, missionários

e outros indigenistas da Funai que desenvolveram práticas alheias às do controle

tutelar mais estrito (ou simplesmente alheias & procedimentos corruptos e cor—

ruptores). Pensava—se & tarefa indigenista menos como de mediação e mais como

de assessoramento e parceria com as sociedades indígenas. Assim, esperava—se

vivificar & prática e dar um passo na reformulação da máquina administrativa da

Funai desde dentro.

Uma vez tendo completado o curso, o técnico em indigenismo era des—

locado para uma área indígena, onde tinha que desenvolver algum trabalho como

lhe fosse possível. Muitas vezes, o que pôde fazer foi performatízar no nível local a

existência de uma autoridade federal, um elo isolado de uma cadeia mais figurada

que real, capaz de se articular e transmitir informações para fora da área em busca

de auxílio, encenando um poderio que jamais existiu ou existiria, operando a mágica

do Estado — que como toda mágica guarda em si as condições de sua eficácia. No

limite, e na medida em que não existiam recursos disponíveis para atividades de

interesse de e para os povos indígenas, o que muitas vezes acontecia era que o

indigenista ficava em estado de perplexidade solitária, sem diálogos, sem troca de

conhecimentos com outros técnicos da própria Funai e, às vezes (quando não os Via

como potenciais inimigos e rivais), com eventuais antropólogos ou missionários,

ou com os índios.

Se a Funai não apresentava recursos regulares e não cobrava planejamen—

tos & eles correspondentes, tampouco era possível ter propostas de intervenção

claras — o que se agravaria pelas próprias regras de execução orçamentária da União,

que atuavam (e atuam) mais obstaculizando que controlando os gastos públicos nos

rincões longínquos — nos sertões, para usarmos um termo anacrônico. Obrigados &

inventar soluções, os executores diretos das políticas de Estado para índios Viam-se

à mercê de outros funcionários ligados às atividades-meio (a “área administrativa”

sempre mencionada corno odiosa) e não às atívidades—fim da fundação. Em alguns

casos, as soluções possíveis para obtenção de recursos para operação em escala

local foi empregar os próprios indígenas como funcionários da fundação, inserin—

do—os como parte da malha estatal, uma das formas para crescimento da rede de

clientelas entre índios e administradores que suporta sua existência nacional. Em

outros momentos, a estratégia foi conseguir aposentadorias pelo Fundo de Assistên—

cia ao Trabalhador Rural (Funrural), órgão de assistência aos trabalhadores rurais,

como forma de fazer chegar recursos que mitigassern & fome e a doença entre

as sociedades indígenas. Em todos esses casos, com um investimento financeiro

mínimo na ação direta, assegurou—se uma crescente integração entre coletividades

indígenas e malha administrativa estatal. Desde a administração de Márcio Santilli
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na presidência da Funai, de setembro de 1995 a março de 1996, foi possível saber

o quanto o número de funcionários indígenas era na época expressivo e o quanto

os seus salários pesavam na economia de certas aldeias.

Sem sistema de qualificação ou ascensão por mérito numa carreira, um

técnico em indigenismo, quando começava a compreender e estabelecer as rela-

ções necessárias a atuar em uma sociedade indígena, poderia ser transferido para

outra circunscrição administrativa e ter que recomeçar aparentemente do nada

em outra região do país. Outro destino possível na trajetória desses especialistas
foi passar para instâncias não locais da estrutura burocrática da Funai. Entretanto,
em algumas situações, houve quem se envolvesse em práticas corruptas: muitas

vezes, cioso de seu mícropoder, orgulhoso da tutela, o técnico em indigenismo, ou

mais frequentemente o que exercia a função de chefe de posto, transformou-se num

régulo local, como há muitos na administração pública brasileira, gerindo clientelas,
engajando—se em todo tipo de exploração do trabalho e dos recursos naturais de
uma coletividade indígena, que adquiriu assim seu elo próprio de acesso & múltiplas

redes estatizadas ou não e seus recursos. Ou, então, o heroísmo sacerdotal, presente

em muitas vocações e intenções de trabalho com as sociedades indígenas, levou
com facilidade à arrogância, ao fechamento sectário e corporativo, ao antagonismo
contra todas as formas de aliança com atores de fora da agência, contra todas as
formas de registro e reflexão sobre um trabalho tão delicado quanto todo aquele
que envolve as vidas de sociedades humanas em contato.

De qualquer forma, o período dos fins dos anos 1980 até o presente Viu

a aparente derrocada da ação tutelar, já divisada nos materiais que mostram a

precariedade com que os agentes do exercício tutelar operavam, e como, alicerça—

dos em múltiplos conhecimentos, eles por tanto tempo figuraram uma ação de
Estado para os povos indígenas, sempre insuficiente ou diferencialmente distribuída,

e sempre (e ainda hoje) demandada. Sem sombra de dúvida, as condições de exer-

cício da ação de governo sobre as coletividades indígenas, agora expurgada do

termo tutela, após tantas alterações regimentais e diante de tantos outros cortes

de funções e de orçamento, indiscutivelmente mudaram. Em investimentos futu-
ros, teríamos de nos perguntar em que medida tais alterações repercutiram nos
saberes/fazeres, nos repertórios e nas práticas que fizeram de uns tutores e de
outros tutelados.



Os Mortos Capturam os Vivos?

Algumas observações finais16

No campo da saúde pública, a epidemiologia, como saber aplicado pelos pro—

fissionais de saúde, englobaria as práticas de higiene como se esta fosse uma

dimensão onde apenas reinassem as bactérias, micróbios e Vírus, quando em

verdade estamos no domínio da distinção social, e mais propriamente de um tipo

de distinção na qual os povos indígenas tendem a serem vistos e enquadrados,

de maneira ainda mais incisiva pela população local, como pessoas que possuem

um estatuto “privilegiado" em relação ao poder federal e às autoridades públicas.

Esse tipo de deslocamento interpretativo dado à diferença cultural é como uma

releitura da tutela, no sentido de que constrói uma relação a partir da afirmação

de relativa incapacidade do outro, ainda que juridicamente & tutela já não exista

mais. De fato, encontrei profissionais de saúde — entre agentes de endemias da

Funasa e auxiliares de enfermagem — atuando diariamente nas aldeias, que não

tinham conhecimento dessa legislação e acreditavam ser a tutela & nível jurídico

a única explicação pela qual os povos indígenas teriam direito a um subsistema

de saúde e a uma logística distrital. (Dias da Silva, 2010: 261)

Parti da indagação sobre como se aprende a exercer funções na administra—

ção pública sem que se tenha recebido treinamento formal para tanto. Tal pergunta

tem uma funcionalidade: uma das queixas mais persistentes dos agentes da saúde

indígena e a falta de capacitação, melhor dizendo, a ausência de uma formação que os

tivesse preparado para trabalhar com coletividades indígenas. Então como o fazem?

E como o fazem de modo tão próximo ao dos chamados técnicos em indigenismo

da Funai? Fiz essas perguntas no início deste capítulo e procurei responder a elas

trilhando a trajetória da formação de técnicos em indigenismo com a hipótese de

que à sua formação, pautada largamente na prática, aHuem correntes de tradições

de conhecimento para a gestão colonial da desigualdade, para tanto seguindo o que

chamei de poder tutelar como desdobramento da empresa colonizadora pautada

na guerra de conquista.

O indigenista, corno figura—tipo da administração tutelar, atua como um

especialista na gestão de situações de pluralidade cultural internas ao Brasil, as quais

muitas vezes ele administra imaginando—as como de conflito aberto, como uma

guerra, o que não quer dizer que em certos casos elas não existam de fato. Contudo,

em muitas outras situações tal figuração atende a lugares comuns que conformam

& interação pluriétnica como uma emergência em que vidas humanas, pensadas do

ponto de vista de um individualismo biologizante, estão em jogo. O forte apelo

moral implícito na atenção biomédica à saúde apoia—se numa dada concepção

(biopolítíca) da vida como objeto de governo (Foucault, 2004) do mais alto valor.

A preservação e a segurança da Vida podem mesmo justificar o uso da Violência
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física sobre os corpos. A persistência das coletividades como tais não necessaria-

mente é considerada. Vemos aí se reinstaurar o que George Balandier (1951)

chamou de situação colonial.

O técnico em indigenismo, como agente de uma administração colonial,

formou seu modus operandi no singular entrecruzarnento de tradições de conheci—

mento explicitamente invocado pelos engenheiros militares filiados ao positivismo

ortodoxo brasileiro quando da implantação do SPI em 1910: mistura de missiona—

rismo e martírio, de sertanismo heroico, desbravador e nacionalizante, da experiência

de gestão de aglomerados de trabalhadores em situação semisservil, e da ciência de

evolução da humanidade — 0 ímpeto civilizador e expansionista estando presente

em todas elas. Essas distintas tradições de que emanam diferentes saberes aca—

bam por se reunir sob a bandeira de um Estado nacional e em agências de governo

voltadas para a dimensão íntraterritório brasileiro. A genealogia desse elenco de

saberes está por ser adequadamente feita. Esta, sem dúvida, pode ser uma das

Vias de acesso não só para 0 melhor estudo dos processos de formação de Estado

em contextos pós—coloniais, como também para a realização de uma crítica da ação

política governamental contemporânea em situações concretas de intervenção quer

entre os povos indígenas e outras populações tradicionais territorializadas, quer

entre grandes segmentos da população brasileira (os genéricos pobres) subsurnidos

a lógicas de dominação similares.

Seria o caso de pensar como esse desenho amplo se atualiza hoje, o quanto

mudou, o quanto permanece, o quanto se reelaborou e está presente nos repertórios

para ação das políticas indigenistas de educação, saúde, meio ambiente etc. O trecho

de Dias da Silva (2010) aqui mencionado evidencia essa questão. Dentre estas, a

política de saúde indígena, em especial nas perspectivas de sua concepção e de sua

execução cotidiana, mereceria maior atenção, e muitas pesquisas além das que estão

aqui apresentadas precisam ser feitas. Como palimpsestos, as correntes de tradições

culturais que se reuniram em torno do exercício tutelar e alícerçarn as relações entre

coletividades indígenas e populações locais e regionais ainda dão sentido a aspectos

fundamentais da sua interação na vida diária. Do mesmo modo, ao se reservarern &

legitimidade sobre os saberes/fazeres que preservam & Vida, destituem 0 outro de

seus conteúdos próprios, desconhecendo as tradições de conhecimentos indígenas,

não importa o quanto elas tenham orientado a experiência dessas coletividades até

a chegada (desbravadora, heroica, messiânica, campanhísta) dos especialistas em

saúde. Também estes, como os indigenistas, põem em jogo na sua lida cotidiana

tecnologias tutelares de minorização (Lugones, 2013). As ações governamentais

para a infância guardam sentidos similares. Todas elas imantarn—se do que Adriana

Vianna (2002) tão bem chamou de “opressão da bondade".

Ainda como homologia, pode—se pensar como tanto técnicos em indige—

nisrno quanto profissionais biomédicos operando no Sistema Único de Saúde, parti—



cularrnente no Subsistema de Saúde Indígena, enfrentam uma grande precariedade

quanto aos meios reais de intervenção cotidiana, sendo as epidemias as emergên—

cias que, muitas vezes, permitem que adquiram algum poderio real. Não estaria aí

também um espaço importante de encenação, de figuração de urna superioridade

tecnológica ilusória e de uma capacidade de proteção irreal?

Pode—se sugerir que o horizonte da guerra está presente em ambos os

campos, tanto no do indigenismo, quanto no da biomedicina sanitarista, juntamente

com a perspectiva imperialista de reconfiguração civilizadora em prol da vida.17

Creio que seria fácil dizer que, tanto em um como em outro, essas seriam

matrizes ultrapassadas. Todavia, estarão, de fato, ausentes das práticas, dos saberes/

fazeres e disposições que orientam as ações indigenistas? Há muito a ser pesquisado

e cruzado nessa interface ainda de modo a que nos libertemos do trabalho morto

simbólico que, como os mortos, no dito positivista ortodoxo comtiano (“a humanidade

compõe—se mais de mortos que de Vivos"), ocupa mais espaço do que o esforço do

(re)pensar. Este capítulo pretendeu apenas instigar um debate que urge ser feito.

Notas
 

1 Este texto foi apresentado como comunicação oral em mesa—redonda organizada pelas organi—

zadoras deste livro na Reunião Brasileira de Antropologia de 2008. Resulta de uma pesquisa

ampla sobre o que chamo aqui de poder tutelar mediante uma análise de antropologia histórica

do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), cujos produtos principais podem ser vistos em Souza

Lima (1995, 2002, 2009). Apoia—se, ainda, no estudo da formação de técnicos em indigenismo

da Fundação Nacional do Índio, parcialmente apresentada em Souza Lima (2007) e Saldanha

(1 996). Agradeço a Carla Teixeira e Luiza Garnelo pelo estímulo e paciência corno coordenado—

ras com meu rítmo na preparação deste texto e especialmente a Laura Belen Navallo Coimbra

pela leitura atenta, pelas sinalizações detalhadas e pela incomensurável ajuda no trabalho de

carpintaria final deste capítulo.

º Para mais trabalhos dedicados a pensar outros aspectos do exercício do poder tutelar, ver

Barroso—Hoffmann (2009), Chuva (2009), Corrêa (2000, 2003, 2008), Costa (2008), Lugones

(2013), Ramos (2006), Vianna (1999, 2002, 2003), Souza Lima (2014).

3 Sobre esse assunto, que é de grande significação, Cristina Dias da Silva (2010) apresenta

informações inestimáveis (ver também capítulo 6 deste volume).

4 “a guerra é condição característica, e a força armada do instrumento característico, do sistema

de Estado” (tradução minha).

5 Veja—se Ribeiro (1962), replicado em Ribeiro (1977), para uma visão muito disseminada que

procura pôr na balança erros e acertos do SPI de modo a defender sua permanência dentre

as agências de Estado e propor sua reformulação. Em Pacheco de Oliveira e Almeida (1998),

encontra—se uma crítica radical da ação cotidiana da Funai, em especial no tocante à criação

Revisitando a tutela

53



Saúde Indígena em Perspectiva

54

10
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12
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administrativa de terras indígenas. Os autores chamaram de emergencialismo o traço pelo

qual a retórica institucional apresentava certos momentos e circunstâncias na ação da agência

junto aos indígenas como situações de vida ou morte para que efetivamente certos processos

deslanchassem.

Sobre as críticas à noção de cultura em antropologia & que estou me referindo, ver Frederik

Barth (1995).

Para a ideia de cadeias de autoridades, ver Ramos (2006). Para um estudo exemplar na direção

da percepção indígena com base em sua cosmologia da ação tutelar e sua relação e disjunção

com a forma como esta é concebida pelos agentes tutelares, ver Pacheco de Oliveira (1988).

Ver, para uma perspectiva antropológica de análise de políticas públicas, Souza Lima e Castro

(2008), Teixeira e Souza Lima (2010), dentre muitos outros trabalhos.

“Ao analisar o pluralismo cultural em algumas áreas do Oriente Médio, considerei esclarecedor

pensar em termos de correntes (streams) de tradições culturais (...), cada uma delas exibindo

uma agregação empírica de certos elementos e formando conjuntos de características coe—

xistentes que tendem & persistir ao longo do tempo, ainda que na vida das populações locais

e regionais Várias dessas correntes possam misturar—se. Tal modelo envolvendo diferentes

correntes de tradições culturais não implica nenhuma suposição predefinida sobre o que

exatamente mantém juntos os elementos de cada tradição coexistente — afinal é exatamente

isso que estamos tentando descobrir — nem expectativa alguma de que todas elas tenham

características homólogas e dinâmicas básicas semelhantes. Elas podem ser constituídas e se

reproduzir de diferentes maneiras. O principal critério é que cada tradição mostre um certo

grau de coerência ao longo do tempo, e possa ser reconhecida nos Vários contextos em que

coexiste com outras em diferentes comunidades e regiões" (Barth, 2000: 123—124, grifos do

original). Ver também Earth (1975, 1982, 1993, 1995).

Uma extensa literatura teorizando & colonização, descrevendo a geografia e a natureza dos

espaços colonizados, discutindo a natureza e os direitos dos povos conquistados e propondo

métodos de intervenção desdobra—se desde a Antiguidade (mediterrânea) europeia e ganha

especial alento & partir das invasões das Américas. É sempre interessante lembrar que, dis—

cutindo & gênese do capitalismo em O Capital, Karl Marx (1978) dedica o último capítulo do

torno I, logo após o capítulo sobre a acumulação originária do capital, à moderna teoria da

colonização, quando analisa cuidadosamente a literatura colonialista da época.

Em Monteiro (1999), há uma interessante análise de documentos que nos reportam aos tempos

por excelência de constituição do sertanismo.

Para a ideia de poder pastoral (ou pastorado cristão), ver Foucault (1990, 2004). Na verdade,

um estudo que cruzasse as técnicas do que Foucault chama de governo — tomando tal forma

de poder como voltada para o controle da vida — com destaque para o lugar do pastorado

nelas, trabalhando sobre uma comparação sistemática entre o sanitarismo, em sua vertente

mais imperial e mílítarizada, e o sertanismo que alicerça um indigenismo brasileiro traria um

avanço ponderável — inclusive para se pensar a muito relativa eficácia do Sistema Único de

Saúde no cotidiano de regiões longínquas do território nacional.

Em Castelnau—L'Estoile (2000) encontramos uma análise particularmente estimulante da

empresa jesuítica de conversão dos gentios no Brasil. Vejam—se também, em Pacheco de



Oliveira (201 1), estudos sobre a ação missionária no Nordeste brasileiro, demonstrando alguns
dos seus aspectos mais Violentos.

14 Como mencionado no início, faço as interpretações seguintes com base em minha própria
pesquisa sobre o SPI e, mais recentemente, sobre a Funai e à luz da monografia de conclusão

de graduação de Luiza Saldanha (1996). A muitíssimo parcial reestruturação da Funai de 201 O
e os concursos para novos quadros na gestão de Marcio Meira introduziram novos elementos
no cenário. Ver Souza Lima (201 1).

15 Sobre a diferença do que se entende por indigenismo no seu contexto de origem, o México,
sobretudo, e o Brasil e também sobre a migração dessa categoria, ver Souza Lima (2002).

16 Ver Bourdieu (1989) para a expressão “os mortos capturam os Vivos”.

17 Ver Arnold (1988) e Bastos (1998, 2004, 2007) para algumas análises nessa direção.
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