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PRANTO GERAL DOS INDIOS 

Chamar-te Maíra 
0),.Una 

Criador 

seria mentir 
pois os sêres e as coisas respiravam _ antes de ti 
mas tão desfolhados em seu abandono 
que melhor seria não existirem 
As nações erravam em fuga e terror 
Vieste e nos encontraste 
Eras calmo pequeno determinadq · 
teu gesto paralisc:>u o mêdo 
tua voz nos· consolou, era irmã 
Protegidos de teu braço- nos sentimos 
O akangatar mais púrpura e sol te cingira 
mas quiseste apenas nossa fidelidade 

Eras um dos nossos voltando à origem 
e trazias na mão !l fio que fala 
e o fôste estendendo até o maior segrêdo da mata 
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A piranha a febre a queixada a cobra 
não te travavam o passo 
militar e suave 
Nossas brigas-eram separadas 
nossos campos de mandioca marcados 
pelo sinal da paz 
E dos que se assustavam pendia o punho 
fascinado pela fôrça de teu bem--querer 
ó Rondon, trazias contigo o sentimento da terra 

Uma terra sempre furtada 
pelos que vêm de longe e não sabem 
possuí ... la 
terra cada vez menor 
onde o céu se esvazia de caça· e o rio é memória 
de peixes espavoridos pela dinamite 
terra molhada de sangu~ 
e de cinza estercadã de lágrimas 
e lues 
em que o seringueiro o castanheiro o garimpeiro o 

[bugreiro- colonial e moderno 
celebram festins de extermínio 

Não nos deixastes sós quando te fôste · 
Ficou a lembrança, rã pulando nágua 
do rio da Duvida: voltarias? 
Os amigos que nos de$pacl\aste contavam de ti sem luz 
antigo, entre pressas e erros, guardando 
em ti, no teu amor tornado velho 
o que não pode o tempo esfarinhar 
e quanto nossa pena te doía 
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Afinal já regressas. E' janeiro, 
tempo de milho verde. Uma andorinha 
um brôto de buritÍ nos anuncia·m 
tua volta completa e sem palavra 
A coisa amarga· 
girirebboy circula .nosso peito 
e karori a libélula pousando 
no silêncio de velhos e de novos 
é como O- fim de todo movimento 

A manada dos rios se cala 
llm apagar de rastos um sossêgo 
de errantes falas saudosas paz 
coroada de f õlhas nos roça 
e te beijamos 
como se beija a nuvem na tardinha 
que vai dormir no rio ensangüentado 

Ago!a dormes 
um dormir tão sereno que do,rmimos 
nas pregas de teu sono 
Os que restam da glória velha feiticei'ros 
oleiros cantores bailarinos 
extáticos debruçani .. se em teu ombro 
ron don ron don 
repouso de felinos toque lento 
de sinos na cidade murmurando 
Rondon 
Amigo e pai sorri_ndo na amplidão 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. 
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OS QUATRO PRINC1PIOS DE RONDON (*) 

O · JANTE do corpo de Rondon, quero falar de RoN... _ 
DON vivo, do seu legado de. lutas e ideais que desde 
agora nos é entregue. 

Do tenente ... instrutor da Escola Milita·r que aban ... 
dona a perspectiva de uma carreira de inagistério, para 
devotar ... se ao set~_r mais árduo da tropa, movido por 
suas convicções de positivista, ao marechal que morre, 
usando o último alento em repetir frases de Augusto 
Comte - v~i tôda uma longa e dura vida de trabalho, 
marcada pela fidelidade aos mesmos ideais~ 

Se o Brasil nada devesse a Comte, que tamanha 
influência exerceu sôbre o pensamento nacional, deve ... 
ríamos creditar ... lhe, ao menos, o haver ... se conformado 
à luz dos princípios morais de sua· filosofia, a mais rica, 
a mais coerente, a . mais enêrgica e a mais generosa 
personalidade jamais ·criada pelo povo brasileiro. 

( *) Necrológio lido por DARCY RIBEIRO no Cemitério São 
João B~tista, a 20 de janeiro de 1958. 
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Mas RoNDON foi, êle também, um filósofo. Um 
pensador original, na medida em que, interpretando as 
condições peculiares de existência da sociedade brasi ... 
leira e sua larga experiência de convívio com nossas 
populações indígenas, formulou uma filosofia própria. , 

Quero recordar aqui os quatro princípios de 
RoNDON.. aquêles que o~ientam a política indigenista 
bràsileira desde 1910, mas constituem, ainda hoje, a 
mais alta forml,llação dos direitos dos_ 60 milhões de 
indígenas de todo o mundo. 

O primeiro princípio de RoNDON .. Morrer, se 
preciso fôr .. matar nunca, foi formulado no comêço dêste · 
século, quando, devassando os sertões impenetrados de 
Mato Grosso, ia de encontro às tribos mais aguerridas, 
com 'palavras e gestos de paz, negando ... se a revidar 
seus ataques, por entender que êle e-sua tropa eram 
os invasores e, como tal, se fariam criminosos se de 
sua ação resultasse a morte de um índio. 

Quando há alguns anos referimo ... nos a 
êste princípio numa conferência internacional 
fomos procurados ·pelo represéntante da· lndia 
que indagou se era RoNDON um discípulo de 
Gandhi. Esta pergunta vale por um julga ... 
mento da altitude a que alcançou o pensamento 
pacifista brasileiro, formulado por RoNDON. 

O segundo princípio de RoNDON é o do respeito 
às tribos indígenas como povos independentes que, ape ... 
sar de sua rusticidade e por motivo_ dela mesma, têm o 
direito de ser êles próprios, de viver suas vidas, de 
professar suas crenças e de evo~uir, segundo o ritmo 
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de que sejam capazes,- sem estarem sujeitos a compul
sões de qualquer ordem e em nome de quaisquer 

• # • pr1nc1p1os. 

Num tempo em que se presencia a dizi ... 
mação em massa dos Kukuyos por tropas 
imperiais inglêsas, na defesa dos interêsses 
de colonos que se instalaram nas terras da
quele povo, nenhum princípio é mais atual. 

O terceiro princípio de RoNDON é o de garantir 
aos índios a posse das terras que habitam e são neces
sárias à sua sobrevivência. 

Neste caso não precisamos, lan1entàvel
mente, buscar exemplos na Africa. Até hoje 
êste princípi~, embora inscrito na Constituição 
Brasileira é, . ali, apenas uma frase eloqüente. 
Por não ter sido ainda regulamentado, tam.
bém não é -cumprido~ Entre dezenas de exem .. 
plos possíveis, só vos direi que os Xava_ntes 
são, hoje, juridicamente falando, invasores das 
terras em que-sempre viveram, pois elas estão 
sendo conced_idas em enormes gleba.s aos que 
têm maior càpacidade de convencer ao p~<ler 
público. 

O quarto princípio de RoNDON é assegurar aos 
índios a proteção direta do Estado, não como um ato 
de caridade ou de favor, n1as como um direito que lhes 
assiste por sua incapacidade de competir com a socie .. 
dade dotada de tecnologia infinitamente superior que 
se instalou sôbre seu território. 
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A luta para realizar êste J?rincípio· começou para-

RoNDON em 1910 c~m â_ er4ãção.do -SérviÇo de Ptôteçã9 - -

aos índios e. custou o methor de -sua_s· energias e· todo 
o ·seu devótamento dur~nte. -47 al)QS. -__ Grâças âôs .esfor~ 

- : • f!' ... ' ... - • 

·ços de RoNDON · sobr.eyiv~ hoj.e no. Brasil uma cénte:na -
. . 

de milhares de índios que não existiriam se,m seu amparo. - . . 

· Entretanto, é preciso_ que -s~ diga-. -nest~s ·iµesmos 
anos. em virtude da carência dos - recµrsos -.destinados 
ao Serviço de Proteção _aos Indios. da falta _de -com ... 
,preensão e de apoio por parte das autoridades maís re-S-- -
ponsáveis do ·país, da inca·pacidade daquele Serviço 
para colocar .... se à altura da obra que ê chamado ·.a reali-
zar. apesar do z·êlo e da ·-combatividade de RoNDON,. 

desapa-receram ·não àssimilados na popttlação naciona~ 
1nas simplesmente por mort~~-= pór · ~xtinç_ão. mais de .80 
-grupos. indígenas. · 

Cabe áqui, pois, uma pergunta amarga: Se 
tamanha hecatomhe foi possívê1 e~tando · RoNDON vivo, 

- - - ~ 

-estando vivo o grande herói do nosso·.povo e paladJno-
• • • - p 

da caus~ indígena, _o que sucederá agora, .apag_ada . sua 
·yigilância. ~sgotada suâ energia. entudecida sua voz ? 

- . . . 

Sejam · m,inhas. ·últimas· palavras, um, compromisso: 
. --

·C um chamamento dian_te· do corpo de RoNDON. 

Marechal da Paz =-

1\t!arechal do H ~~nanismo 
_Protetor dos .lndios 

: 

_ ~ Aqui· estamos -os -,que creín-os .qti~ a -obra _d.a 
·v:C?ssa vida -é a mais alta expressão_ da dignidade do . povo 
:brasileiro. " 
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- Aqui estamos para dizer-vos que nada nos fará 
desanima-r do propósito de. dedicar o melhor de nossas 
energias para a realização dos vossos princípios. 

- Aqui estamos para comprometer-nos a criar, tão 
prontamente quanto possíyel, uma Sociedade de Amigos 
dos lndios que conclame os brasileiros para tomar em · 
suas mãos a vossa obra e prossegui..-la. 

- Nenhum de nós, ninguém, pode substituir-vos. 
Mas, talvez mil reunidos sob o patrocínio do vosso 
nome, possamos tornar menos gritante o grande vazio 
criado com a vossa morte. 

I 

' 
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A OBRA INDIGENISTl\ DE RONDON 

E M sua última viagem a Mato Grosso, Rondon 
fêz uma visita ao velho Cadete, chefe dos índios Borôro. 
Foi um encontro singular de amigos que se conheciam 
há mais de sessenta anos, desde quando Rondon, no 
princípio de sua carreira militar e indigenista, chamou 
ao nosso convívio os Borôró de Garças. 

Os dois velhos tomaram ... se as mãos e, ineio abra
çados, falaram longamente na língua daqueles índios. 
A certa altura, Rondon voltou ... se para alguém que o 
aco1npa11hava e indagou : 

- Sabe o que · êle está dizendo ? Me 
aconselha a vir morrer aqui. porque, diz êle, 
estando velho; não durarei muito e só os 
Borôro saberiam fazer o meu entêrro. 

Pouco tempo depois, 1norto Cadete, estivemos em 
~1ato Grosso para orientar a documentação cinemato-
gráfica dos seus cerimoniais fúnebres. Reunira .... se ·tôda 
a tribo para aquela homenagem e muitos índios me 
perguntaram quando viria Rondon. Só se convenceran1 
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de que não compareceria ao ouvirem a gravação que 
leváramos, em que Ro_ndon Jhes dizia que íamos como 
seus olhos e seus ouvidos, para tudo ver e tudo ouvir, 
a fim de contar--lhe depois. Que êle estava velho e 
cansado, só por isto não ia também à despedida de 
Cadete. Graças a esta gravação pudemos não apenas 
assistir, mas também documentar em todos os seus 
detalhes, n1on1entos do cerimonial que, até então, sà
mente índios haviam presenciado. 

Acompanhei os funerais de Rondon no Rio, sei 
das homenagens que lhe foram prestadas em todo o 
país e como a notícia do seu falecimento repercutiu nas 
aldeias indígenas. O Brasil o perdeu consciente de que 
per.dia a personalidade mais enérgica e mais generosa 
que nosso povo jamais produziu. Mas ainda me per ... 
gundo se Cadete, de certo modo, não teria razão. Tanto 
q!1anto filhos podem chorar aos pais, os índios o chora ... 
riam, conscientes do grande vazio que se abriu com sua 
morte, dos perigos que, doravante, pesam sôbre suas 
vidas e suas terras, tantas vêzes ameaçadas em têrmos 
de se não . f ôsse êsse Rondon . .. 

Ainda hoje poucos se capacitaratn de que o amparo 
ao índio seja uma política oficial do Govêrno, uma exi
gência da opinião pública, uma in1posição da lei e, 
tião apenas, o fruto da obstinação de um homem, de 
Rondon. O seu devotamento de mais de meio século 
à causa indígena, fêz dêle a personificação mesma desta 
causa. Colocando a serviço dela, seu prestígio nacional 
duramente conquistado, de grande construtor de linha~ 
telegráficas e de promotor das mais amplas pesquisas 
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geográficas, geológicas, antropológicas, faunísticas e 
florísticas empreendidas em nosso país, êle conseguiu 
mais do que qualquer outro poderia alcançar. 

Graças a Rondon, sobrevive1n hoje dezenas de 
n1ilhares de índios que teriam perecido sem o amparo 
·qüe êle fêz chegár às suas aldeias longínquas. 

E' a vida e a liberdade dêstes índios que .se en- . 
contran1, agora., sob ameaça e exigem, para que sejamos 
dignos de Rondon, uma outra ordem de homenagem à 
sua memória : a vigilância mais alerta para as tentativas 
que fatalmente virão, de morte e de esbulho contra os 
índios e a ação mais enérgica para denunciá ..... }as e 
ünpedi-las . 

RONDON, O HUMANISTA 

· No centro de Mato Grosso abre-se uma extensa 
região de campos cortados por palmais e matas et:" 
galeria que margeiam os rios e lagoas. São o~ campos 
do Mimoso, ~cupados por descendentes de bandeirantes 
pauJistas mesclados com índios e negros. Depois de 
esgotadas as. reservas de ouro de Cuiabá que os haviam 
atraído àqueles er1nos, ali se instalaram como criadores 
de gado. Esta era, aliás, a única economia praticáv~.l 
em região tão isolada, porque só o gado poderia condu~ 
zir-se a si mesmo, através de milhares de quilômetros de 
simples picadas até os mercados da costa atlântica. 

Na sesmaria de Morro Redondo, propriedade de 
seus avós, naquela região, nasceu a 5 de maio de 1865, 
Cândido Mariano da Silva Rondon. Para fazer seus 
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éstudos elementares foi Íevado a Cuiabá, onde, depois 
de licenciar-se professor primário, ingressa no exército, 
como soldado, a fim de seguir para a Escolõ Militar 
da Cõrte. Em 1890 graduado bacharel de Ciências 
Físicas e Naturais, é promovido a tenente do corpo -do 
Estado Maior, sendo aproveitado como professor-subs
tituto de Astronomia e Mecânica, .a convite de seu 
mestre, o fundador da República, Be11jamim Constant 
Botelho de Magalhães. · 

A carreira humanística de Rondon tem início em 
1890 quando abandona a oportunidade que se oferecia 
àe uma carreira de magistério, para servir no setor 
mais árduo do exército que era, àquela época, a cons ... 
trução das linhas telegráficas que ligariam ·o Estado 
de Goiás ao seu Estado natal, integrando-o no circuito 
telegráfico nacional. Já então, Rondon, movido por 
suas convicções filosóficas de positivista militante, age 
como o humanista que seria. Dirigindo--se a Mato 
Grosso "'longínquo, na verdade êle se orientava para a 
aplicação prática de postulados de Augusto Comte, 
uma vez que ali poderia imprimir à tropa sob seu coman .. 
do, aquela feição çons.trutiva · que o filósofo francês 
propugnava para o advento do estado positivo. 

Nestes trabalhos, Rondon tem seus primeiros con
tatos com os índios e os coloca, de imediato, sob ·a 
proteção das tropas que comanda''ª· Assim, consegue 
a pacificação dos Borôro de Garças que constituíam até 

• então, sério obstáculo às comunicações entre Mato 
Grosso e Goiás e. ao mesmo tempo, eram vítimas de 
cruéis trucidamentos. Em seguida, depara óu vai de 
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encontro aos remànescentes dos Guaná, dos lndios Ca.-. ~ 

_valeiros, dos Of aié, dos Paresí, fazendo demarcar suas 
terras, assegurando--lhes. trabalho nas obras de cons-- ~ 

trnção das linhas telegráficas, instrução e o amparo de 
que careciam para sobreviver. 

Até sua chegada aquêles índios estiveram entregues 
ao seu próprio destino, defendendo.-se contra uma socie
dade dotada de recursos infinitamente superiores que 
crescera como uma tormenta sôbre os territórios tribais. 
Até então a só existência dos índios num-a região era 
motivo de inquietação e clamor. E quando acrescia 
uma circunstância qualquer, con10 a valorização econô .... 
mica das terras qu~ ocupavam, ou de si pr.óprios como 
mão-de-obra, era a condenação. 

Os que se opunham à expansão das frentes pionei,.. 
ras que avançavam sôbre suas aldeias eram dizimados. 
Muitas vêzes por chacinadores profissionais os célebres 
bugreiros, freqüentemente estipendiados pelos governos 
estaduais. Ainda mais dramático era o destino dos que 
se haviam submetido ao nosso convívio. Já incapazes 
de defender-se, experimentavam condições de pen(tria 
às quais nenhum povo poderia sobreviver. 

Assim viviam, assün morriam os í11dios do Brasil 
de 191 O. E isto não ocorria apenas em igarapés igno-
rados da An1azônia ou nos ermos do Brasil Central, 
mas às portas ou à distância de um dia de viagem, de 
cidades como São Paulo, Blumenau, Vitória e Ilhéus~ 

Em 1906 vamos encontrar o Coronel Rondon ama ... 
durecido nestes empreendimentos como militar, como 
engenheiro e como _geógrafo, sendo incu1nbido de uma 
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obra aínda mais arrojada. Pediam-lhe, agorá, que 
atravessasse 250 léguas de sertões desertos do Noroeste 
de Mato Grosso e 300 léguas da floresta amazônica, 
nunca antes percorridos, para levar os fios t~legráficos 

de Cuiabâ ao Território do Acre, recentemente incorpo
rado ao Brasil, fechando assim o circuito telegráfico 
nacional. 

Rondon aceita a emprêsa que a muitos engenheiros 
e militares parecera inexeqüível e se propõe, ainda, 
ampliar seus encargos, a fim de proceder ao estudo 
científico da região que atravessaria em sua feição etno ... 
gráfica, geográfica, florística e faunística. E, agora, 
jâ como indigenista militante, impõe uma condição intei ... 
ramente nova em empreendimentos desta natureza: 
-exige que as populações indígenas desconhecidas que 
encontrasse na região a devassar, fiquem ao seu cuida ... 
do a fim de evitar que, mais uma vez, a penetração em 
11m território novo, fôsse acompanhada de ca.lamidades 
e cruezas contra seus habitantes silvícolas. 

Esta missão é que seria conhecida mais tarde como 
a Comissão Rondon, grandiosa emprêsa política e 
n1ilitar que se tornou sob sua direção, o maior empre .. 
endimento 'científico e a maior cruzada humanística 
ja~ais tentada no Brasil. 

Em meio aos trabalhos desta Comissão, Rondon é 

chamado pela Presidência da República e encarregado 
de organizar a expedição que deveria acompanhar ao 
Coronel Theodore Roosevelt, ex ... Presidente dos Estados 
Unidos, atrayés dos sertões do B~a$l. do rio Par~ná 
ao Amazonas. Aceitando a ',!mpr~·a.. traça-lhe o ro ... 
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teÍro, define os Õhjetivos e a conforma de modo a não 
representar uma· simples excursão venatória, mas o 
cuidadoso levantamento de uma área inexplorada. Ao 
organizar a equipe da expedição, nela inclui qs cientistas 
naturais e geógrafos que d.everiam assegurar ..... Jhe êste 
caráter. 

n ·epois de levar a expediçãô a bom têrmo { 1913 .... 
--1914), desde o rio Apa, na fronteira com o Paraguai, 
até Belém do Pará, colocando nas cartas geográficas 
um rio, até então desconhecido, de mais de 1 . 000 
quilôinetros de curso, o Rio Roosevelt, ao invés de 
regressar à sua família, volta incontinenti, para Manaus. 
Daí prossegue rumo ao rio J amari para retomar a 
chefia dos serviços telegráficos. Só um ano depois, e 
por terra, através de Mato Grosso, regressa ao Rio 
de Janeiro para balancear os resultados de seus últimos 
vnos de trabalho. 

Foram anos de ingent~s esforços ( 1907 --1917), de 
sacrifícios e de privações inenarráveis, mas, em compen
sação, cheios de realizaç.ões ma.gníficas. Ao fim dos 
trabalhos, a Comissão constrUira 2. 270 quilômetros de 
Hnhas telegráficas, a maior parte delas cortando regiões 
nunca antes palmilhadas por civilizados e através dos 
quais instalara 28 estações que seriam, no futuro, outros 
tantos povoados. Procedera ao levantamento geográ .. 
fico de 50. 000 quilôn1etros lineares de terras· e de águas; 
determinara mais de 200 coordenadas geográficas; in~· . 

crevera nos mapas do Brasil cêrca de 12 rios r.té então 
desconhecidos e corrigira erros grosseiros sôbre o curs0 
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de outros tantos. Esta a obra sen1 paralelo do cons~ 

trutor e do geógrafo. 

Mas a ela se devem acrescentar as contribuições 
àe Rondon para o conhecimento etnográfico, lingüístico, 
geológico, botânico e zoológico~ do Brasil interior . . Para 
isto se fizera acompanhar de cientis tas que seguindo as 
turmas construtoras realizaram um balanço da natureza 
brasileira que desafia comparação. Algumas das maio .. 
·res figuras das ciências no Brasil obtiveram de Rondou 
suas maiores e melhores oportunidades de rea~jza.r pes-

• quisas. 

Den tre os colabdradores científicos das suas diver .... 
sas expedições, contam .... se nomes como Edgar Roquette
Pinto (antropólogo}, F. C. Hoehne, .. 4.. l. Sampaio, 
Alfredo Cogniaux , H. Harns (botânicos) , f. G. Kuhl-
111ann~ Adolfo Lutz, Alípio Miranda Ribeiro, A dolfo 
Duck.e, H. Von lhering, Arnaldo Black, H. R einisch, 
E .. Stolle (zoólogos), Alberto Betim Pais Leme, Euz~~ 
bio de Oliveira, Cícero de Ca1npos, Francisco Moz·it;-: 
(geólogos . e minet?fogis-tas ), e Gastão Cruls (natu
ra lis ta) . 

Esta plêiade de c olaboradores é que permitiu a 
Rondon fazer da mais arrojada penetração jamais reali,.. 
zada através dos sertões inexplorados do Brasil, a 
melhor planejada e a mais fecunda. As coleções de 
é! rtefatos indígenas -( 3. 380), de plantas ( 8. 837), de 
é:tnitnais ( 5 . 676) e de minerais ( ?) que Rondon enca,. 
minhou ao Museu Nacional perfazem a maior contri"'." 
buição feita àquéla instituição em um século de existên.
cia. O:; estudos de campo e a análise destas coleções 
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dariam Íugar a mais de umâ éentena de publi<:aÇÕes qúe 
colocam· Rondon no primeiro plano como incentivador 
do desenvolvimento das ciências no Brasil. ( 1 ) 

Maior, porém, que a obra do geÓgra·fo, do enge-: 
nheiro, do cientista, foi a humanística . . Num tempo 
em que junto a zonas povoadas, próximo de grande~ 
cidades os índios eram espingardeados como feras, 
Rondon, penetrando os sertões mais ermos, fôra ao 
encontro das tribos mais aguerridas do país, levando.
lhes uma mensagem de paz e abrindo novas perspectivas 
nas relações das sociedades nacionais co1n os povos 
tribais. Através de sua ação humanística, Rondon 
provara que era possível chamar a tribo mais hostil 
ao convívio pacífico da sociedade brasileira, por métodos 
persuasórios. Sua equipe havia atravessado territórios 
das tribos mais temidas, nos quais ninguém antes ousar<l 
penetrar, sem jamais hostilizá-las, acabando por conquiS·· 
tar a confiança e a amizade dos Nambikuára, dqs 
J(epkiriwát, Parnawát, Urumí, Arikén e, mais tarde, 
dos Umotína. : ,,,.· 

' . 

Os primeiros índios com que deparou a Comissão 
Ro~don, foram os Paresí marcados por séculos de 
contatos e violências dos civilizados. Nêles os bandei.
rantes e os prin1eiros povoadores de Mato Grosso, tive ... 
ram uma das fontes preferidas de escravos, por serem 
lavradores que fiavam e teciam o algodão para o fabrico 

( 1 ) Vide ALíPIO MIRANDA RIBEIRO - A Comissão Ro11don 
e o Museu Nacional, Rio, 1945 e, ainda O Catálogo Gual das 
Publicações da Comissão Rondon - Conselho N acional de Pro
teção aos lndios, Rio, 1946. 

. . ' 
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de .rêdes e panos. A beleza de suas mulheres despertot• 
logo a atenção dos mineradores de ouro que em Mate 
Grosso, como em Goiás, só contavam nos primeiros anos 
com mulheres indígenas. 

A Comissão encontrou os grupos Paresí mais 
próximos das povoações sertanejas, engajados na eco · 
nomia regional como extratores de produtos florestais 
e sujeitos à maior exploração. "De nada -lhes valia 
serem de gênio dócil e inofensivo; muitas vêzes foram 
perseguidos e trucidádos por civilizados que assim pro-
cediam para ficar com o monopólio da exploração de 
seringais em que êles se achavam estabelecidos desde 
tempos imemoriais". ( 2) 

A medida que avançava 'pelo território Paresí, 
inào de encontro aos grupos mais isolados, constatav<J 
Rondon que os índios eram mais nuil1.erosos, vivia1n 
melhor, gozando de mais fartura. 

·Como fizera antes com as tribos do sul, Rondon 
colocou os Paresí sob a proteção da Comissão, livrando
os da "opressão dos seringueiros, obstando a que os 
índios continuassem a ser perseguidos e enxotados, a 
ferro e fogo. das suas aldeias, espoliados de suas 
terras, roubados e depravados pela introdução da cacha
ça, com todo o seu triste cortejo de misérias físicas 
e morais" ( 3) . Convenceu aos chefes Paresí da conve
niência de transferir ... se a tribo para terras melhores, 
assegurando-lhes a propriedade delas e colocando-os, 

( 2) Missão Rondon, Rio de Janeiro, 1916, pág . 264. 

( 3 ) Ibidem. 
. -
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assim, mais perto das linhas telegráficas· que lhes ·garati
tiriam trabalho bem remunerado. 

Fundou escolas que alfabetizçira~ os Paresí e 
prepararam artífices e até telegrafistas, depois aprovei-
tados nas estações da região. E, sobretudo, levantou . 
o ânimo da tribo, pelo respeito a suas instituições e pelo 
acatamento às suas autoridades, impondo a todos os 
antigos exploradores êsse inesmo respeito. Assim, 
Rondon conquistava também a confiança daqueles índios 
que daí em diante foram seus mais preciosos guias no 
desbravamento das regiões que sõmente êles conheciam. 

Em seguida a Comissão Ro11don inicia a penetra-
ção no território dos N ambikuára. De~ta tribo não se 
sabia mais que o nome a ela artibuído desde um século 
antes e as notícias dos violentos choques que tivera 
com todos os que tentaram invadir se~ território. Eram 
descritos como índios antropófagos, em guerra contra 
tôdas as tribos circundantes. 

Os N ambikuára seriam uma prova de fogo para 
os métodos pe~su~sórios de Rondon. Ninguém, exceto 
êle, acreditava ser possível penetrar o território daqueles 
índios sem lhes mover uma guerra cruenta e ninguéqi 
esperava da Comissão Rondon, já assoberbada pelas 
àificuldades imensas do próprio ~n1preendimento, que 
ela se fizesse pacificamente. Em s.eu diário, referin ... 
do.-se àquela penetração, êle escrevia: "Ninguém exige 
de nós atos sublimes, de coragem e de' abnegação; mas · 
é nosso dever absoluto não juntarmos aos embaraços 
já existentes, outros que tornem ainda mais difícil a 
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árdua tarefa de quem, no futuro, · tiver fôrças para a 
vencer" ·( 4) . 

A m~dida que a expedição avançava ian1 aun1en .. 
tando os sinais da presença daqueles índios: caminhos 
e-ada vez mais batidos, árvores onde haviam tirado 1nel 
com seus machados de pedra, acampamentos de caça 

-recentem-ente abandonados e, finalmente, sinais de sua 
presença pressentidos bem próxin1os. Os N ambikuára 
vigiavam o avanço -da tropa, mantendo-se, porém, sem-

• • 1 • 

pre 1nvis1ve1s. 

As preocupações dos ofic.iais eram cada vez maio ... 
res, o encontro desejado era iminente, mas todos temiam 
pelos seus resultados. Apreensivo com o ânimo . de 
seus soldados, Rondon registra- em seu relatório: "Os 
expedicionários pouco dormiam. Muitos nos contaram 
te_r ouvido, alta noite, rumo do sol poente sons parecidos 
com as flautas dos índios, provenientes dalgum aldea ... 

' n1ento estabelecido para essa banda ... 
.,,, 

"O que não teria passado pelo espírito dos nossos 
soldados e tropeiros, cercados, nestes ermos, de: indícios 
e vestígios dos Nhambiquaras, nome que só por si basta 
para arrebatar as almas, mesmo as mais frias, à5 ·regiões 
povoadas de cenas pavorosas de antropofagi~, de que 
andam cheias as lendas secularmente entretecidas em 
tôrno desta naç~o de silvícolas?!'' (5) 

este era o mais grave problema de Rondop naquela 
penetração: o pavor de seus soldados. Gente aliciada 

(4) Missão Rondon, Rio, 1916, pág. 130. 
(5) Missão Rondon, Rio, 1~f6, pág. 136. 
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da população sertaneja acostumada a Jl?.atar índios 
com a naturalidade com que se abate caças, não podia 
conceber que devessen1 ser poupados, mesn10 quando 
atacasse1n. Vinham sugestionados pelas histórias de 
massacres, ouvidas através de tôda a zona pioneira, cuja 
população vivia em guerra com aquêles mesmos índios. 
Nestas condições tôdas as preocupações era111 necessá
rias para evitar o pânico diante de · um ataque de 
índios, pois, se fôsse revidado pelos soldados, poderia 
comprometer todo o empreendimento. Uma vez que se 
estabelecesse a luta, a Comissão só poderia romper os 
sertões pela guerra, matando _índios e sofrendo, também, 
imensas perdas. O priJneiro problema era o moral de 
sua própria tropa; mantê .. la serena e consciente 1nesmo 
naqueles momentos em que o orgulho militar f ôsse 
excitado por um ataque inesperado. 

O índio, por sua vez, não podia encarar a invasão 
indisfarçâvel do seu território, senão como um ato hostil. 
Tôda a tradição triba), a experiência pessoal de càda_ 
um dêles só lhes ensinava que cada homem branco é 
um celerado pronto a trucidar, violentar, incendiar e 
roubar. Como convencê .. los de que a Comissão era 
diferente de quantos magotes de seringueiros ou simples 
exploradores haviam tenta<lo atravessar antes as suas 
terras, à fôrça de balas ? 

Para Rondon êste era um ponto de honra. Se a 
Comissão devesse transformar-se em fôrça trucidadora 
de índios, êle não teria aceito seu comando. Toda·via 
estava certo de que os índios procurariam _ hostilizar a 

tropa e sua repulsa à idéia de · ter de revi dá-los o fazia 
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redobrar a vigilância para frustrar-lhes qualquer opor· 
tunidade de ao menos tentar um ataque. 

Acabrunhado por preocupações desta ordem, du
rante a penetração pelo território N ambikuára, Rondou 
escrevia: "Que nós . estamos invadindo suas terras, é 

inegável! Preferiríamos pisã-las com o assentimento 
prévio dos seus legítimos donos. Havemos de procurar 
todos os meios para lhes mostrar quanto almejamos 
merecer ês8e assentimento e que não temos outra in· 
tenção senão a de os proteger. Sentimo-nos intima
mente embaraçados por não podermos, por palavras. 
fazer-lhes sentir tudo isso". 

":eles nos evitam; não nos proporcionam ocas1ao 
rara uma conferência, com certeza por causa da des .... 
confiança provocada pelos primeiros invasores que pro .... 
fanaram seus lares. Talvez nos odeiem também, por
que, do ponto de vista em que estão, de acôrdo co1n a 
sua civilização, todos nós fazemos parte dessa grande 
tribo guerreira que, desde tempos imemoriais, lhes vem 
causando tantas desgraças, das quais as mais antigas 
revivem nas tradições conservadas pelos anciãos". ( 6) 

Realmente vieram-os ataques. Os índios que ro
deavam e seguiam a · tropa continuamente, procurando 
ocasião para hostilizá-la, acabaram atacando e ferindo 
mais de uma vez aos expedicionários. Porém, a fôrça 
moral de Rondon e de seus oficiais foi capaz de conter 
a tropa e evitar revides, mesmo quando êle próprio foi 
c:lvej:l<lo pelas flechas N ambikuára e os soldados e 

(6) ~fissão Rondon, Rio, 1916, pág . 131. 
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oficiais mais se agitaram, tentando rechaÇar ao ataque, 
a ordem foi 1nantida e a diretiva de Rondou ficou de 
pé: Morrer, se preciso fôr, niatar nunca. 

Esta atitude pacífica aliada aos presentes que a 
Comissão vinha deixando em cada caminho de índios 
com que deparava, nos ranchos de caça, ou arrumados 
em jiraus onde pudessem ser .encontrados, acabaram 

·por convencer aos N ambikuára do ânimo amistoso do.s 
expedicionários. Em· 191 O o primeiro g·rupo se apre-
sentou ao p~ssoal da Comissão, sendo acolhido com 
tôdas as ~stras de amizade e largamente presenteado 
com brindes especialmente d·estinados para esta even-· 

. tualidade. Poucos meses depois todos os outros grupos 
!.ie tinham confraternizado com a Comissão, apresen
tando-se às centenas, acompanhados de suas mulheres 
e filhos, em vários pontos da extensa região em que 
operava. 

"Nem n1esmo os velhos inválidos se quiseram privar 
da satisfação de verem, com seus próprios olhos, os 
homens que apareciam assim, de repente, nas suas 
terras, com o poder de produzirem tão profunda e 
radical modificação nos seus hábitos seculares, como 
essa que resulta da substituição dos instrumentos de 
pedra pelos de ferro". ( 7) 

Seguiram ... se esforços para lograr a pacificação total 
dos N atnbikuára com as tribos que guerreavam, princi
palmente os Paresí, seus ÍJ:?-imigos tradicionais e que 
haviam representado o papel de guias da Comissão, 
através dos sertões desconhecidos da Serra do Norte. 

(7) RoNDON, Cot?ferências, Rio, 1916, pá9. 150 . 

26 -



A fome de ferro que demovera as últimas resistên,.. 
cias dos N ambikuára à confraternização, confirmaria 
sua fôrça junto de cada uma das tribos que a Comissão 
encontrou em seus caminhos. Uma delas, os Kep!ciriwát; 
tendo deparado, segundo presumiu Rondon, durante 
suas andanças, com uma picada aberta pela Comissão a 
golpes de ferramentas, decidira transferir;...se para junto 
dela, na ·esperança de surpreender um dia a gente que 
dispunha de tão extraordinárias ferrament:is. Para 
tribos que só contavam com. machados de pedra, que 
cortavam, furavam, raspavam e poliam com instrumentos 
feitos de ossos, dentes e conchas; um arbusto decepado 
com um golpe de facão devia representar alguma coisa 
de .extraordinário, capaz de aguçar vivamente sua curio
sidade. Sstes índios confratemizaram ... se com a Co ... 
missão em 1913. Eram, até então, inteiramente des
conhecidos. 

Nos dois anos seguintes, a Comissão Rondon entrou 
em relações com as tribos do rio Gy ... Paraná. Eram 
povos de língua tupi que viviam em guerra com tOdos 

os vizinhos e, sobretudo, com os. seringuelros que pene ... 
travam seu território, partindo do rio M adeira. Assim, 
a Comissão Rondon que deixara os últimoR núcleos 

pioneiros de M ato Grosso a mais de dois milhares de 
quilômetros para trás, reencontrava a civilização em 
outra de suas frentes de expa11são, aqui representada 
pela mesma violência sen1 freios contra os índios. Era 

a fronteira de e~pansão da economia extrativa da Ama-
zônia que avançava como uma avalancha sôbre as 
tribos acoitadas naqueles ermos. E esta violência não 
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tinha q"ua1quer relação com a atitude dos índios, fôssem 
agressivos ou dóceis, eram sempre tratados como féras~ 

. . . 
Num dos ·aflúente·s do Gy .. Paraná, Rondon ouviu 

a história de uma -t~ntativa de pacificação de seringuei
ros, levada a efeito· pelos índios Rama ... Rama. "Can
sados de tantos sofrimentos, os índios resolveram ºca· ... 
tequizarº, "amansar", ou se · quiserem, "domesticar" 
aquêle · "civilizado" · sôbre o qua-1 certa1nente teriam 
opinião um ·tanto qúanto parecida com a que muitas· 
vêzes ve1nos expender--se a respeito dêles mesmos, isto 
é, a· de ser um bárbaro com instinto de fera. Mas 
ainda assim não se resolveram a matá .. lo: preferiram os. 

· meios brandos e eis o que engendraram: o truculento 
seringueira atravessava habitualmente certo rio, sôbre 
uma pinguela. Dois Rama ... Rama puseram ... se a espe .. 
rá .. Jo bem ocultos, cada . qua] em uma das cabeceiras. 
da rústica passagem. Vem o seringueiro, barafusta por· 
ali e quando está todó absorvido com as dificuldades 
naturais de se~elhant~s passos, levantam ... se os índios 
fechando ... Ihe as. saídas. Atônito, o homem perde a 
presença de espírito e nem mais se lembra da e~pingarda 
que traz a tiracolo. Porém. mais atônito deveria ter 

. ' 

êle ficado, quando viu aquêles "selvagens" que o podiam 
acabar em um instante e com tôda a segurança, esten
der~lhe as mãos desarmadas. oferecen<lo ... Ihe frutas : 
eram os ··_brindes" com que tenta·vam iniciar o trabalho 
de "catequese do civilizado" ( 8) 

Mais adiante, já no vale do Jamary, a Comissão · 
iria deparar com os Arikém, cuja atitude pacífica não os 
---

( 8) R ONOONI Conferências, 1946, Rio, pâg. 99. 
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poupava . da mais violenta pe~segujção : dos ~eringu~~os 
boli$nos e. brasileiros que .os desalojaram de. seu an~go 

. ·- . . . - . . -
t~rrit9rio e os . mantinham em const~".).t~ . inq~ietação. . . . . 

Rondon, não podendo realizar su·a pacificaçaQ, pro
cu·ro.u seus perseguidores. e conseguiu · convencê .... Jos a 
assumirem uma· nova atitude diante: daqueles índios. O 
conselho foi seguido e pouco tempo depois os Arikém 

· confra.ternizavam ... se com todos os , sertanejos <la região, 
abrindo-lhes suas aldeias> adotando seus costumes .... até 
aprendendo a exprimir-se em 
dente rapidez. 

português c.om surpreen ... 

A conseqüência dêste contato indiscrimina.do e -da 
atitude dócil daqueles índios foi sua pronta contamina .. 
ção por doenças como a gripe e a sífilis que provocaram 
violenta mortalidade, reduzindo a tribo, que contava 
600 pessoas a 60 apenas em poucos anos. A par disto 
as crianças lhes fora·m tomadas para serem ''educadas" 
na condição de criados tão comum na Amazônia. Assim 
os encontrou Rondon em · 1913 quando · voltou àquela 
região, sendo obrigado a adotar medidas enérgicas 
para sustar a extinção do grupo. 

· Dificilmente se encontrará em tôda a amarga histó
ria das relações entre povos tribais e nações civilizadas 
um empreendimento e uma atitude: que se compare a 
de Rondon. · Mesmo os missionários mais piedosos que 
evangelizaram os índios. do Brasil quinhentista, jamais 
ahrira·m mão do braço secular. Ao contrário, sempre 
apelaram para êle como o único remédio' para a 
''sujigação" ·do gentio tida como condição para a cate
quese. Em Rondort é . o próprio braço secular. é o 
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próprio exército que, em marcha pelos territórios indí
g~nas, abre mão de sua fôrça para tornar-se cordura e 
compreensão. Por isto sua legenda Morrer. se preciso 
f ôr. matar nunca. é também o ponto mais alto do huma-
nismo brasileiro. 

No correr dêstes trabalhos Rondon chamou ao 
r1osso convívio mais de uma dezena de tribos até então 
virgens de contato com a civilização. ·E. ainda, forjou 
uma equipe consciente da importância e da complexida,.. 
de do problema indígena. Esta foi a escola indigenista 
brasileira onde se formaram aquêles que iriam dedicar-se 
ao Serviço de Proteção aos lndios. Todos haviam 
aprendido na escola de Rondon a não apelar jamais 
p~_ra a fôrça física ou para a c.<;>mpulsão moral, ainda 
quando atacados. Aprenderam, sobretudo. que mesmo 
a tribo mais aguerrida está sedenta de paz e confra
t~rnizará com a civilização desde que· se consiga con
vencê-la de que não está tratando com a mesma espécie 
de brancos com que até então se defrontara. ( 9) 

(9) Muitos oficiais do exército depois de participarem das 
missões comandadas por RQn~on no interior do país, orientaram~se 
para a cc:irreira indigenlsta . 

Queremos destacar os nomes de A ntônio M artins Estigar
ribia, capitão de engenharia que abandonou a carreira milit~r 

para dedicar ... se inteiramente ao Serviço de Proteção aos !ndios, 
onde exerceu tôdas as funções. Vicente de Paula T eixeira da 
Fonseca V asconcelos que dirigiu durante vários anos o S. P. 1. 
e a quem coube reorganizá~lo depois do colapso que sofreu em 
1930. N icolau Bueno H orta Barbosa que foi um dos principais 
auxiliares de campo de Rondon e numa das expedições, tendo 
o pulmão vazado por uma flecha, ainda conseguiu manter o 
contrôle sôbre a tropa para impedir que revidassem ao ataque. 
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Nos quinze a·nos de trabalhos das diversas comis .. 
~ões chefia das por Rondon nos sertões de Mato Grosso 
e -da floresta amazônica, perderam a vida, em serviço-, 
dezenas de oficiais do Exército e cento e sessenta solda .. 
dos e trabalhadores civis. Seus túmulos plantados ao 
longo das linhas telegráficas que construiram, dos 
picadões que abriram, dos rios que foram os primeiros 

lvlais tarde devotou .. se , inteiramente aos índios do sul de Mato 
Grosso como chefe da Inspetoria local do S. P . I. Alípio Bar. .. 
deira que se tornaria a mais eloqüente expressão literária da causa 
~ndígena e que, em colaboração com Manoel Miranda, procedeu 
aos estudos preliminares para a elaboração da legislação indige .. 
nista brasileira . Júlio Caetano H orta Barbosa que teve os prf .. 
meiros conta tos amistosos com os índios N ambikuára. Boanerge.<s 
Lopes de S ouza, um dos colaboradores mais assíduos de Rondon. 
tanto na construção das linhas telegráficas de Mato Grosso 
(1910 .. 1922) como na Inspetoria de Fronteirás e Manoel Rabe1c 
organizador dos planos de pacificação dos índios Kaingáng, d~ 
São Paulo - foram todos, mais tarde, membros· do Conselho 
Nacional de Proteção aos lndios. 

Aos militares se juntaram desde a primeira hora, colabora .. 
dores civis como o Dr. f osé Bezerra Cavalcanti que respondeu 
pela direção executiva do ~ S. P .1. desde sua criação até 1933. 
quando faleceu. O Professor Luiz Bueno Horta Barbosa que 
abandonou a cá tedra da Escola Politécnica para dedic ;:ir~se exclu .. 
sivamente ao Serviço de Proteção aos lndios e que foi o principal 
formulador dos princípios básicos da política indigenista brasi .. 
leira. O Dr. !osé Maria de Paula. que ingressando no s·. P .1. 
quando de sua criação, nêle exerceu todos os cargos desde a 
chetia dns inspetorias de índios dos· Estados do Sul, a~é à 
Diretoria. fosé Maria da G ama M alcher que serviu ao S. P. I.: 
com invulgar devotamento e capacidade, tanto chefiando ~. s 
inspetarias do Pará e M8ranhão, como na função de Diretor, dc-
1950 a 195-4 . 
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a· devassar, testemunham o esfôrc;o extraordinário que 
''custou a incorporação dos sertões -do Nordeste, da 
Rondônia, como seria mais tarde denominada, à nacfo ... 
nalidade. 

RONDON, INDIGE~ISTA 

A fereza dos conflitos que lavravam. no interior do 
país entre índios e civilizados, por fôrça dos feitos de 
Rondon, acabou repercutindo nas cidades e obrigando 
o Govêrno a tomar conhecimento da existência e da . . . 
gravidade do problema indígena. Chegara.-se ~ um 
ponto em que não podia permanecer ma.is a dualida<;te 
escandalosa ~a civilização citadina, . orgulhosa de su~·s 

conquistas materiais . e . morais :e a · realidade do ii:iter~o·r 

onde prevalec:iam·, ainda, os métodos do . século <,ia 
. . - -, 

conquista. Abrira ... se urna brecha entre a mentalid~d~ 
. . 

das cidades desvinculadas não só geográfica mas tam.-
bém historicamente das fronteiras de expansão e a 
atitude feroz dos que deparando com o· ·índio, o via·m 
como um obstáculo . e .precisavam figurá ... fo como selva .. 
gem e sangtíinàrio ·e feroz. para justificâr, a seus pró-
prios olhos, a própria ferocidade. 

Enquanto para a gente das cidàdes o índio era 
o personagem dé romance idílico, ao gôsto de José · de 
Alencar, ou o h~rói épico à Gonçalves Dias, inspirados 
em Rousseau <;>u em Chateaubriand, no interior, o 
indio de verdad~ era propositadament~ conta~inado de 
varíola, envenenado a estriquinina ou espingardeado. 

. . . 

A tomada d.e consciência, o desmascaramento desta 
contradição se deve a Rondon. Foi ·ele quem, trazendo 
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dos sertões de Mato Grosso uma imagem nova e ver .. 
dadeira do ·índio, substituiu a figura de Perí pela de 

. - . 

um N ambikuára aguerrido e altivo, qu pela dos Kepki.-
riwát encantados pêlos instrumentos supercortantes _da 
civilização, ou ainda, dos Umotína, dos Ofaié e tantos 
outros, levados a extre~os de penúria pela perseguição 
inclemente que lhes moviam, mas, . ainda assim, fazendo 
":omoventes esforços_ para confraternizar com o branco. 

Depois · das jornadas de Rondon, da vitória prática 
dos seus métodos persuasórios junto a grupos aguer ... 
ridos coino·os Nambikuára, não podiam manter ... se mais 
nquelas velhas teses defendidas por tantos, da incapa-
cidade do índio para a civilização, da inevitabilidade 
do uso da fôrça contra o índio arredio e hostil e, ainda, 
a conjura mais manhosa, -d·e que a dizimação dos povos 
tribais, conquanto lastimável, seria uma imposição do 
progresso nacion~l e, assim, historicamente inexorável. 

Em nome da falácia cient\ficista escamoteada nesta 
V 

proposição, procurava.-se explicar por graves razões his ... 
tóricas, por impera.tivos da natur~za, o .que não passava 
de vil cobiça de . ba:ndos de celerados que avançavam 
mata ·a dentro em biisca de seringais ou castanhais, 
sempre prontos a exterminar o índio com que deparas .. 
sem; de criadores que varriam o íQ.dio dos campos a 
ferro ... e .. fogo para destiná ... los a seu gado; de colonos 
que se empenhãvam -em ocupar e usurpar terras em que 
viviam ínqios desde sempre e eram indispensáveis à sua 
sobrevivência. 

A divulgação dos feitos de Rondon mobiliza as 
• 

consciências e unilica -as ações para um movimento na-
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cional de salvação dos · índios que acaba por institucio
nalizar·-se em 191 O, no Serviço de P·roteção aos lndios. 

Chamado a organizar a nova instituição, Rondon 
aquiece, mas condiciona sua participação à obediência 
a certos princípios ditados por sua experiência prática 
e inspirados por sua posição filosófica. o órgão deve .. 
ria ser de assistência, de proteção e não de catequese, 
que es.ta, pressupondo uma crença religiosa, não podia · 
ser exercida pelo estado leigo. Todo proselitismo ca .. 
beria à iniciativa privada, assegurando-se para isto 
a~pla liberdade de pregação e de culto junto aos 
grupos indígena~. 

Nessas bases ê organizado ó Serviço de Proteção 
aos lndios, instituído por uma lei em que pela primeira 
vez em todo o mundo, se estabelecia como princípio 
cie direito, o respeito às tribos indígenas como povos 
que tinham o direito de se realizarem. conservar sua 
indi.vidualidade, professar suas. crenças, enfim, viver 
segundo o único modo que sabem viver, aquêle que 
aprenderam de seus antepassados e só muito lentamente 
poderiam mudar. 

Até então o índio fôra tido como uma espécie de 
matéria bruta para a cristianização compulsória- e só 
aceito como futuro não índio. Pela prim~ira vez se re ... 
conhecia na lei o relativismo da cultura, ou seja, que 
diferentes formas de concepção do sobrenatural ou 
de organização da família, atendem satisfatóriamente 
a seus objetivos, cada qual em seu contexto histórico 
e que é in1possível mudá-los pela fôrça, sem levar o 
grupo à traumatização, à desmoralização e à morte. 
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Outro princípio básico firmado naquela legislação 
era o da proteção aos índios em seu próprio território; 
re~peitando-se sua organização tribal. Assim se punha 
côbro à _prática secular dos descimentos que desde os 
tempos coloniais vinham deslocando os índios de seu 
habitat para a vida famélica dos povoados sertanejos 
onde se viam submetidos a tôda ordem de vexames e 
explorações e contaminados por tôdas as pestes da 
civilização. 

Pela mesma lei se proibia o desmembramento da 
família indígena sob o pretexto de educar, de converter 
ou qualquer outro. Esta prática, a despeito dos fra ... 
cassos clamorosos e até dos levantamentos sangrentos 
de índios, revoltados pelo descaramento com que lhes 
roubavam os filhos, era até então tida como meritória. 

Tôda a ação assistencial deveria, dora·vante, orien.
tar-se para a comunidade indígena como um todo, 
esfôrço P.ara levá-la a mais alto nível de vida, através 

',J 

da plena garantia possessória; de caráter coletivo e 
inalienável, das terra.e; que ocupam, como condição básica 
para sua tr~nqüilidade e desenvolvimento; da introdu ... 
ção de novas e mais -eficient~s técniças de produção e da 
defesa contra epidemias, especialmente aquelas adqui ... 
ridas ao contato com civilizados e que, sôbre populações 
indenes, alcançam maior letalidade. 

Mais tarde, reconhecendo a incapacidade objetiva 
do índio para interagir em condições de igualdade com 
os demais cidad.ãos, a lei atribuía-lhe u1n estatuto 
especial de amparo que, assegurando a cada índio, 
íomado em p~rticutar, todos os direitos do cidadão 
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comum, levava em_· conta na -atribuiçã~ dos deveres, o 
~, 

estágio de desenvolvimento social em que se encontrava. 

A característica básica do programa que Rondon 
traçou para o Serviço de Proteção aos fndios é a pers,.. 
pectiva evolucionista en1 que foi vasado, a qual, reco,.. 
nhecendo, erribora, o direito do índio a viver segundo 
seus costumes tradicionais, abria perspectivas a ·um 
. < • 

desenoolPimento natural e progressivo. 

A melhor expressão dêste programa seria formula ... 
da anos mais tarde, por Luiz Bueno Horta Barbosa, 
nestas palavras: 

• 
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"-0 Serviço não procura nem esl?era trans-
formélr o índio, os seus hábitos, os seus cos-
tumes, a s~a mentalidade, por uma série de 
discursos, ou de lições verbais, de prescrições, 
proibições e conselhos; conta apenas melho-
rá-lo, proporcionand9-lhe os meios, o exempl:> - , 

e os incentivos indiretos para isso: melhorar 
os s~us meios de trabalho, pela introdução .de 
ferramentas.; ~ªs suas roupas, pelo fornecimento 
de tecidos e dos meios de usar da art~ . de 
.coser, a mão e a máquina; a preparação d,~ 

seus alimentos. pela introdução do sa,l, da 
gordura, dos utensílios de ferro, etc.; as suas 
habitações; os objetos de uso doméstico; en-
fim, melhorar tudo quanto êle tem e que cons ... 
titui o fundo mesmo de tôda existência social. 
E de todo êsse trabalho, resulta que o índio 
torna--se um melhor índio e não um inís~rQ 

' . 



ente sem- classificação social possível, por ter 
perdido a civilização a que pertencia sem ter 
conseguido entrar naquela para onde o que
riam levar"-. ( 1 O) 

Para aquilatar-se a importância dêstes princípios 
e o caráter pioneiro de sua formulação naquele Brasil 
de 191 O basta considerar que, em , 1956, a 39' Confe
rência Internacional do Trabalho, reunida em Genebra, 
aprovou como recomendação para orientar a política 
indigenista de todos os países que têm populações 
indígenas, um documento inspirado, em grande parte, 
na legislação brasileira, em que êstes mesmos princípios 
são enunciados, como as normas básicas que devem 
disciplinar ' tôdas as relações com os povos tribais. 

Mas Rondon não ficou na form·ulação dos princí
pios. Colocou-se à frente do Serviço de Proteção aos , . 

fndios, como seu diretor, a princípio, depois como 
orientador sempre vigilante. Graças à sua ação indi .. 
genista militante aquele Serviço pacificou todos os 
grupos indigen.as- com' que a sociedade brasileira depa
rou até agora, sempre ~tiel aos métodos persuasórios. 
'Dezenas de servidores do S. P. I., ideológicamente pre
parados e motivados pelo exemplo de Rondon· provaram 
à custa de suas vidas que a diretiva Morrer, se preciso 
fêr, matar nunca, não é mera frase. 

Devido à sua atuação, imensas regiões do país, 
entre as quais se encontram algumas das que hoje 

( 10) Lu1z BuENO HORTA BARBOSA 

Proteção Oficial. Rio, 1923. 
Pelo fndio e :,ua 
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mais pesam na produção agrícola e extrativa, foram 
ocupadas pacifica·mente pela sociedade brasileira e os 
índios que as habitavam passaram a· viver nos Postos 
l!ldígenas assentados em pequena porção do antigo 
território tribal. 

Estão neste caso os célebres /(aingáng de São 
Pa·ulo, pacificados em 1912, cujas terras estão hoje 
cobertas por alguns dos maiores cafezais do Brasil; 
os Xokleng, de Santa Catarina, pacificados em 1914, 
no vale do Itajaí, onde prospera atualmente a. região 
mais rica daquele Estado; os Botocudos, do vale do Rio 
Doce, pacificados em 1911, cujo território tribal entre 
Minas e Espírito Santo é hoje ocupado por cidades 
e fazendas: os Umotína dos rios Sepotuba e Paraguai 
cuja pacificação em 1918, permitiu explorar as maiores 

matas de ·poaia do Brasil; os Parintintin que até 1922 
mantiveram fechadas à exploração, os extensos serin
gais do rio Madeira e seus afluentes; os Urubus, que 
até 1928, detiveram em pé de guerra quase todo o vale 
do rio Gurupí, entre Pará e Maranhão, os Xavante; 
do rio das Mortes, pacificados em 1946. 

Por fôrça da heterogeneidade de desenvolvimento 
do Brasil, aQ longo das nossas fronteiras de expansão 
econômica, várias tribos ainda ·resistem à invasão d.e 
seus territórios, lutando contra as ondas de seringueiros, 
~astanheiros, poaieiros, etc., lançados às matas ein que 

habitam, à procura de novas fontes de exploração para 
a indústria extrativa. Hoje, co~o nos dias de sua 
fundação, o Serviço de Pr.oteção aos índios é chamado 
a intervir nestas lutas para garantir a vida ao índio, 
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sua terra e sua liberdade, bem como a segurança dos 
sertanejos envolvidos em conflitos com trt?os hostis . 

~stes choques que em 191 O ocorriam ainda em 
São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Paraná e 
Santa Catarina, se processam hoje no Brasil Central, 
porque por lá correm em nossos dias os limites da zona 

efetivamente ocupada. pela civilização -no território na ... 
cional. Até recetl"temente, turmas de pacificação, con1..
preendendo mais de tima centena de servidores, traha ... 
lhavam nas matas do sul do Pará, a fim de levar a paz 
a uma imensa região convulsionada por lutas sangrentas 
entre os índios Kaiapó, Gaviões e Parakanân e os serin
g.ueiros, castanheiros e madeireiros que invadem suas 
terras. Estas tribos estão sendo alcançadas em seus 
últimos refiígios por ondas de invasores que devassam 
seus territórios cada vez que sobem as cotações da 
borracha e da castanha. 

Como o cêrco da civilização aperta dia a dia, 
lutam támbém entre si, num esfôrço de desalojar tribos 
mais fracas dos territórios que ocupam e para os quais 
querem escap.ar. .gste é o caso das lutas de extermínio 
entre os Kaiapó, Asuriní e outras tribos do Xingu. 

Abandonadas a seu próprio destino tôdas estas 
tribos seriam impiedosamente chacinadas, depois de 

enfraquecidas por lutas internas e, se houvesse rema ... 
nescentes, êstes seriam engajados compulsõria1nente nos 
seringais onde morreriam como párias. 

Graças à vigilância de Rondon, a maioria das 
tribos indígenas brasileiras gozam de garantia posses..-
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sória das terras · e o direito inalienável dos índios ao-, 
território que ocupam . ·foi estatuído como ·:princípio· 
constitucional. ' 

-, . RONDON, CIVILIZADOR DO:- SERTAO 

Concomitantemente com suas funções de Diretor 
Geral do Serviço de Proteção aos lndios, Rondon 
mante-ve suas atribuições militares de Chefe da Comissão 
de Linhas Telegráficas e, nos anos seguintes, assumiu 
outras. 

Assim, em 1918 aceita o encargo de elaborar à 

Carta de Mato Grosso, aproveitando os copiosos ele
mentos que reunira e coligindo novos dados que exi
giram o levantamento de extensas regiões . desconhe ... 
cidas. 

Em 1919 é nomeado Diretor de Engenhari? do 
Exército, tendo oportunidade de estender a todo o 
país suas atividades ·que ate éntã-0 estavam .circuns
critas ao Noroeste brasileiro. E o fêz com tal devota- · 
mento que ao deixar a função, anos mais tarde, ( 1925) 
é saudado pela eficiência com que a exercera, honra·ndo 
a cultura técnica ·do Ex~rcito. 

Mas Rondon não .abandona . jamais. as tarefas 
iniciada·s; .ao contrário, encontra em cada nov(;l incum-

. -
bência, meios de levar à frente s~a obra de · indigenista 
e geógrafo. 

Em 1927, já agora como General de Divisão, é 
encarregado de organizar e dirigir a Inspetoria -de Fron~ 

teiras, criada pa·ra assessorar o · govêrno q.uanto aos 
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graves problemas de. povoamento e vigilância das lindes. 
:orasileitas. , Compróvan.do mais uma . vez sua constante 
assertiva de que é urgentíssimo tudo que ·~e refere ao .. 
serviço público, um mês depois de nomeado, já se 
encontrava em campo com o estado-maior e as turmas 
de trabalho, em plena atividade. Assume pessoal .. 
mente a chefia de uma das equipes e en_caminha.-se pri.
meiro ao Oiapoque para conhecer as fronteiras com a 

~ . - . 
Guiana Francesa. · Daí passa ao Rio Branco, ao fviahú 
e ao Tacutu para estudar as fronteiras com a Guiana 
·Inglêsa, chegando até o Monte Roroima, que sobe para 
determinações geográficas. Prossegue, depo_is, os tra .. 
balhos, subindo o rio Uraricoera pàra alcançar as 
fronteiras com a Venezuela. ·Neste percurso ouve de 
índios que acompanharam a expedição Hamilton Rice, 
o relato de que, ao alcançar certo monte, arrostando 
enormes dificuldades, decidira aquêle explorador, num 
g.esto . de desafio, fazer uma insc.rição no tronço de uma 
árvore e enterrar ao pé dela uma garrafa com dizeres 
alusivos ao feito que julgava difícil repet~r .. se. Rondon 
que contava então 6.2 anos·· de ·idade aceita o desafio, 
galga o mesmo mont~, desenterra a garrafa e acrescenta. 
algumas frases às do explorador Rice. 

De volta a Manaus, depois dest~s penetrações, 
Rondon, ao invés de regressar ao ~io pela costa, decide 
prosseguir pelo · interior a fim de percorrer mais uma 
\·cz as linhas telegráficas. Assim, alcança Cuiabá 
por terra e ali, se atribui duas novas missões· de' inspe .. 
ção, antes de regressar ao Rio, perfazendo dêste modo 
17 .316 quilômetros através dos quais utilizou de todos· 
os meios . de transporte em uso àquela · época. 



Em 1928 encontramos Rondon e1npenhado em 
:nova expedição, desta vez subindo o encachoeirado 
rio Ctiminâ até suas nascentes nas fronteiras com· a 
(-;uiana Holandesa. E', como sempre, acompanha-do 
pelos colaboradores científicos que fizeram . · de suas 
expedições verdadeiros balanços da· natureza brasileira. 
No ano seguinte, parte do Rio de Janeiro para nova 
inspeção geral _das fronteiras, rumando para Manaus 
pelo interior do País, através ·dos rios Araguaia, Tocan.
tins e Amazonas, cujas popula-ções indígenas desejava 
~onhecer e documentar. Dali prossegue num raid que 
desafia comparações mesmo com n1eios modernos de 
transporte, visitando, em janeiro, o Cucuí e o Tabatinga 
até Iquitos, no Peru: segue depois para o Acre a fim de 
percorrer o rio Xapurí e alcançar Bolpedra e Cojiba, 
em março: daí passa ao Guaporé, para iniciar a inspeção 
da fronteira com a Bolívia. Em . junho se_ encontra 
em Cuiabá donde parte, agora como Diretor do Serviço 
de Proteção aos Indios em inspeção ao Pôsto Indígena 
Simões Lopes, do rio Paranatinga. Em agôsto retom4 
a inspeção das fronteiras com o Paraguai, percorrendo 

. Forte Coimbra, Bela Vista, Ponta Porã, Inhuverá, 
. -
Ipehum e Iguatemi. No mês seguinte passa ao Paraná 
e Santa Catarina acompanhando sempre as fronteiras 
e quando se prepara para concluir os trabalhos através 
das lindes com a Argentina, é detido pelo irro~pimento 
da revolução de 1930. 

Seguem-se anos de conflitos internos em que a 
posição filosófiêa positivista de Rondon, que não lhe 
permitia participar de movimentos revolucionários, da
ria motivo a profundas incompreensões que dificulta-
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ran1 sobren1aneira o prosseguimento de sua obra, obri
gando-o a solicitar sua passagem à rt;serva, após 47 
é.nos de serviços ininterruptcs ao exército e ao país. 

:este não foi, porém, u1n ato de renúncia à luta 
1nas, ao contrário, a atitude que se lhe a·fig·urou mais 
eficaz para defender da destruição ünit1ente, o Serviço 
de Proteção aos Indios, sôbre o qual recaí? tôda a má 
vontade do govêrno revolucionário. Entretanto, na
quele ano d-e 1930, o Serviço ãtingira tun ponto alto 
de sua história, com mais de uma dezena de pacifica-

. . 
ções que permitiram a integração na vida nacional 
de extensas regiões antes convulsionada,s por conflitos 
sangrentos entre índios e civilizados e mantendo em fun
cionamento 67 postos de assistência aos índios, distri,.. 
buídos por todo o país. 

~Jas todos os esforços de Rondon foram em vão. 
Sobreveio o colapso provocado pela redução drástica 
das dotações orçá·mentárias, a transferência do Serviço 
para o Ministério do Trabalho onde perde a autonomia 
administrativa e se vê transformado de um serviço na
cional a simples seção subordinada a tttn departamento 
burocrático e pela perda, por transferência ou dispensa. 
dos servidores mais experimentados. 

As conseqüências da nova orientação ofi~ial fize-
1a1n-se sentir prontamente pela espoliação das terras 
de diversas tribos por usurpadores que, agora, podiam 
fazer prevalecer a cobiça sõbre o direito dos índios; 
pelo amontoamento de diversos grupos recentemente 
pac-ificados que, vendo ... ~e abandonados e entregues ao 
arbítrio de seus inimigos tradicionais e · sentindo ... se 



traídos, voltaram às matas e às corre-rias; pela perda, 
por· abandono, de instalações e rebanhos dos postos que 
constituíam já um· ponderável patrimônio indígena. 

Esta ordem âe coisas -prevaleceria por dez anos 
até a conclusão de uma nova emprêsa que recolocando 
o nome de Rondon em grande destaque, lhe permitiria 
recuperar junto ao govêrno o prestígio necessário para 
reorganizar o Serviço de Proteção aos Indios. 

RONDON, PACIFICADOR DE LETICIA 
~ 

Quatro anos depois da-· revolução, em 1934, volta 
o Govêrno da República a apelar para os serviços 
de Rondon, encarregando·o de uma missao diplomática 
diversa ele tudo que havia feito até então, exceto 
pelas precaríssimas condições de vida que seria obri ... 
gado a defrontar no se-u cumprimento. E' 11omeado 
Delegado Brasileiro e Presidente da Comissão Mista 
criada de acôrdo com a Liga das Nações, para velar 
pela execução do protocolo de 24 de maio de 1934 
do Itamarati que tinha em vista encaminhar à pacifi ... 
cação o Peru e a· Colômbia que se encontravam em 
sangrento conflito pela posse da região de Leticia. 

Insta lada a Comissão em junho de 1934, na vila 
de Letícia, ali pern1aneceria Rondon até julho de 1938 
quando é alcançada a plena pacificação através da assi ... 
natura de um acôrdo final de paz entre os dois países. 
Neste período de qua tro anos, tanto os delegados 
peruanos quanto os colombianos foram substituídos 
ciiversa·s. vêzes, tais era·m as condições de desconfôrtõ. 
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Só Ro11do.n permaneceu até o acôrdo final, embora 
contasse 73 anos e sofresse uhl glaucoma que, não tra .... 
tado, progrediu ·até tomar~Jhe inteiramente um dos olhos, 
perdendo.-o. 

Ao cabo desta Missão, Rondon é homenageado 
ta11to pelos governos da Colômbia e do Per'u, como 
do Brasil que lhe conferem suas mais altas condeco .... 
rações, como testemunho de reconhecimento pelas con,... 
tribuições que deu à causa da paz, graças às suas qua
lidades de caráter, ao seu espírito persuasório e à 

·sua autoridade de geógrafo. 
et'!C"" 

Na cerimônia de comemoração do término dos 
trabalhos, promovida peJo Itamarati, Rondon pôde dizer 
ao Embaixador Afrânio de Melo Franco, autor do 
protocolo que êle levara à prática: 

"Se ao Brasil, graças ao senso altruístico 
de um dos seus filhos~ coube a iniciativa 
generosa que viria dirimir o conflito interna~ 
cional de Letícia·, ao delegado brasileiro coube 
a- felicidade excepcional de ter concluído a 
execução do protocolo~ permanecendo en1 as ... 
sistência pessoal ininterrupta na região pro
pícia, desde o primeiro até o último dia do 
compromisso do estatuto protocolar". ( 11) 

( 11) Discurso do General Cândido Mariano da Silva Ron.
don na sessão cívica organizada pelo Ministro ·das Relaçõi!S 
Exteriores. Dr. Oswaldo Aranha, para comemorar o regresso do 
Presidente da Comissão Mista Internacional Peru·Colõmbia. f.iio 
de Janeiro, 4 de a9ôsto de 1938. 
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E éo1no resultaôo maior de seus esforços, Rondon 
assinala o artigo sétimo do Pacto de Amizade e Coope
ração que fixou a conduta presente e ulterior das duas 
nações na solução de seus proble1nas, comprometendo .... 
se ambas à proscrição da guerra e afirmando o predo ... 
1nínio das soluções jurídicas que, doravante; deveria 
servir de norma na dirimência de conflitos entre nações 
a1n ericanas. 

"Fêz .... se assim a semeadura de fratcrn~ 

dade que já está produzindo frutos em nosso 
continente sempre aberto aos grandes ideais. 
Registramos jubilosan1ente, pela conclusão do 
pacto de Letícia, o êxito da primeira Comissão 
Internacional criada na América para resolver 
pendências entre nações". ( 12) 

RONDON, PROTETOR DQS ÍNDIOS 

A repercussão âo sucesso de Rondou e1n Letícta 
lhe dá o ensejo de influen-ciar o govêrno para a volta 
a uma política indigenista conseqüente. O Serviço 
de Proteção aos fndios que permanecia anulado como 
simples dependência da Inspetoria de Fronteiras, car-e
cen te de meios, de pessoal e de prestígio para realizar 
suas finalidades, volta em 1939 ao Ministério da Agri .... 
cultura e sofre uma reforma que o recolocará em con ... 
dições de retomar suas atividades pràticamente abando ... 
nadas dez anos antes. No mesmo ano Rondon assume 
a presidência do Conselho Nacional de Proteção aos 

{ t 2) Ibiden1 . 
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fndios, retomando, oficiaimente, o encargo de orientar 
a política indigenista do país, fiscalizar a ação assisten..
cial e exercer vigilância na defesa dos direitos dos índios. 

Dentro em pouco voltavam a funcionar -·os antigos 
postos e muitos novos eram criados, levando a assis..
tência oficial a outros grupos indígenas. 

Nos últimos anos a Etnologia vinha experitnen ... 
tando um promissor · movin1ento de renovação que lhe 
permitiria superar as estreitezas de disciplina museo..
lógica e acadêmica voltada para o exótico e desinte ... 
.ressacia do destino dos povos que estudava. Rondon, 
atento para as potencialidades práticas desta nova pers' 
pectiva científica, propõe aos poderes públicos e ohté1n 
a criação, primeiro junto ao Conselho e, mais tarde, 
anexada ao Serviço de Proteção aos índios, de uma 
Seção de Estudos.. O novo órgão recebe a incun1bência 
de documentar através da fotografia, do cinema, e das 
gravações sonoras, todos os aspectos da vida indígena 
suscetíveis dêste . tipo- de· registro, especialmente aquêles 
ameaçados de descaracterização ou desaparecimento em 
face dos progressos da aculturação. Mais tarde, devo..
ta-se a estudos etnológicos tanto con1 propósitos cientí
ficos, como _ pr<?gramáticos, . de elaboração de novas 
diretrizes para a açã_o indigenista. 

Dez anos depois a copiosa documentação reunida 
pela Seção de Estudos permitiria inaugurar o Museu 
do fndie:, realizando uma das tarefas que · desde cedo 
se propusera o Serviço de Proteção aos índios. Seria 
um museu de novo tipo, voltado para a luta contra os 
preconceitos que descrevem o índio como con.gênita..-
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ínenle inferior e incapaz de qualquer manifestação de 
refinamento espiritual. . Desde sua inauguração, em 
1953, vem contribuindo para divulgar uma imagem mais 
verd.adeira e mais ·humana dos índios que sobrevivem 
no Brasil, ·pr,ocurando suscitar a simpatia e a compreen
são indispensáveis para que seus graves pro'blemas se 
encaminhem a uma solução. . 

Em 1952, Rondon leva ao Presidente da l(epública 
o projeto de criação do Parque Indígena do Xingu que 
constitui uma das mais importantes e generosas inicia
tivas que é dado tomar en1 nosso tempo para a preser..
'7ação de uma vasta amostra da natureza brasileira 
original ameaçada de desaparecimento ou descaracteri
zação, ressalvando-se os direitos dos índios que vivem 
na região pela garantia do usufruto da mesma . 

. 
A atuação e a vigilância de Rondon, à frente do 

Conselho Nacional de Proteção aos índios se fêz sentir~ 
sobretudo, nos graves momentos de crise em que inte · 
rêsses inconfessáveis perigavam prevalecer junto aos 
poderes da República sôbre os direitos dos índios. 

Conta·m..-se por centenas a.s intervenções e démar
ches que se viu obrigado a fazer, ora par~ salvar as 
terras de uma tribo ameaçada de esbulhõ, ora para 
corrigir erros de orientação e quase sen1pre para evitár 
cortes orçamentários que a título de economia amea
çavam paralisar· serviços assistenciais ou de pacif icaçao. 

Ao comp]etar os noventa anos, e~ 1955, encontra
va..-se ainda em atividade, freqüentando diàriamente o 
Conselho de Proteção aos índios, como o mais sábio, 
o mais devotado e vigilante dos servidores da causa 
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indígena. Ê, por Isto mesmo se pode assev~rar: ó § , 

índios que sobrevivem neste país, chegaram at6 ;1ossos 
dias, graças à dedic:;:ação sem limites, ao arJor sem 
desfalecimentos co·m . que Rondon se devotou à 5ua 
salvação, através de 57 anos de trabalhos e de '1igi
lância. 

* * * 

Não seria legitimo concluir se1n nos perguntar1nos 
se temos sido dignos da obra de Rondon. Se, para tanto, 
é suticiente saber que o temos cultuado, a resposta 
~erá afirmativa. Todos estamos prontos a reconhet.:er 
que êle foi o grande · herói do nosso povo, a personali
dade mais vigorosa, melhor definida, mais generosa 
que produzimos. 

Aquela que indicámos ao mundo, dizendo: 
- E' o nosso herói, o nosso orgulho. :Bste povo 

de índios, de negros e de brancos que construiu urr1a 
civilização nos trópicos, através dêle expritniu o melhor 
de si mesmo, de s~us anseios de fraternidade, de paz e 
de progresso. 

-- Por êle cresceu o próprio Home1n, a própria 
Civilização se fêz mais digna., revelando-se às suas 
vítimas mais desgraçadas por uma face cordial e 

humana. 

O reconhecimento nacional e internacional da 
grandeza da vida e da obra de Rondpn se tem demons
trado através de um se1n-número de homenagens. Seu 
nome foi duas vêzes recomendado por personalidades 
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e instituições de todo o mundo para o Prêmio Nobel 
da Paz instituído para ho1nenagear aos que mais fizeram 
pela fraten1idade humana. Conferido a Rondon, teria . 
o sentido de uma sábia, oportuna e ponderável contri .. 
huição para m·obilizar a opinião pública mundial em 
tôrno dos graves problemas dos sessenta milhões de 
indígenas da América, da África e da Ásia, ameaçados 
em sua sobrevivência, tanto pelas condições de vida· a 
que estão submetidos, co1110 pelas dizin1ações de que 

continuam sendo vítimas. 

No Brasil muitas honrarias foram tributadas a 
Rondon. As mais recentes, ambas de iniciativa do 

Congresso Nacional, dão a justa medida do orgulho 
do povo brasileiro por Rondon. Seu nome foi dado 
a uma das unidades da l''ederação, o Território de 
Rondônia, antigo território do Guaporé, de área equiva .. 
lente à da Itália, que êle foi o primeiro a devassar e . 
que, através de suas expedições, integrou .. se na ·vida 

nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado Fe4 

deral ein sessão solene realizada conjuntamente a 5 de . . 
inaio de 195~, conferiram a Rondon, por . motivo .do 
seu nonagéshno aniversário, as honras de Marechal do 
Exército Brasileiro. Um raro marechal vitorioso nas 
ba talhas da Paz. 

Mas, convenha-mos, não basta cultuar o · lierói, -é 

necessário saber o que cada um de nós vem fazendo 
para realizar os princípios de Rondon, de que tanto nos -
orgulhamos. Rondon não é relíquia para ser cultuaqa 
e ignorada em vitrinas de museu. Rondon não é 
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bandeira-troféu para suscitar emoções cívicas em hora 
aprazada e com efeito· previsto. 

Rondon é gloria nacional, mas é, ta mbén1, nossa 
grave responsabi.lidade de levar avante sua obra de 
an1or e de trabalho, pela dignidade do Homem e pela 
grandez~ dêste país. ( * ) 

•, 

.. 
f 

( * ) . No presente texto estão reunidas e refundidas .. duas 
.conferências lidas pelo auto.r; a prin1eira a 2 qe dezembro de 

' 
1956 na Çãmara de ,Vereadores do Distrito Federal . por ocasião 
da homenagem prestada pela Cruzada Tradicionalista Brasileira 
ao ·J.\.iarcchal Rondon; a segunda, a 7 de maio de 1958, no 
auditório do Ministério da Educação e Cultura, e1u sessão solen(' 
·de homenagem ao Marec..lial Rondon, promovida pelo Conselho 
N acional de Proteção aos lnd-ios. 
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"CURRICULUM VITAE" DE CANDIDO 
l\tfARIANO DA SILVA RONDON 

1865 - Nasce a 5 de malo, na Sesmaria do Morro Redondo, 
nos campos de Mirnoso, em !\-lato Grosso. 

1S81 - Licencia-se como professor primário pelo Liceu Cuiabano. 

- As.senta praça no Exército com o propósito de inscrever~~ 
na Escola Militar da Cõrte. 

- E' designado para servir como amanuense no Quartel 
General do Exército, no Rio de Janeiro. 

1883 - Presta exames e obtém matricula na Escola l\lilitar da 
Praia Vermelha, Rio de Janeiro . 

. 1886 - Alcançando várias distinções nos exan1es é nomeado 
alferes-aluno e éncaminhado à Escola Superior de Guerra. 

1888 - Assume papel ativo no movimento para a proclamação 
da República, como um dos "repúblicos" da rua Duque -
de Saxe. 

1889 - Nomeado ajudante da Comissão de Constrl!ção ct.~s 
Linhas Telegráficas de Cuiabâ a Registro do Araguaia, 
parte para trabalhar sob a direção de Gomes Carneiro. 

1890 - Presta exames vagos e é graduado Bacharel em Mate
mática e Ciências Físicas e Naturais. 

- - Promovido a 2.0 e 1.0 tenente é no1neado Lente,.substi
tuto da Cadeira de Astronomia e Mecânica, a convite 
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de Benjan1hn Constant 13otelho de f..iagalhães, o funda

dor da República Brasileira •. 

1891 - Assume o cargo de professor~substituto na Escola Militar 
da Praia Vermelha. 

1892 - Solicita exoneração da função de professor por julgar 
que sua posição doutrinária de positivista era incompa
tível com o exercício do m<1gistério. 

~ Nomeado chefe do distrito telegráfico de Mato Grosso 
por indicação de Gomes Carneiro, realiza notável tra ... 
balho de melhQramcnto das instalaç~s da linha Cuiabá 
a Registro do Araguaia, estabelecendo relações pacíficas 
com os Borôro de Garças. 

- A·graciado com a medalha militar de prnta por dez nnos 
de bons serviços prestados. 

~ Promovido, por merccin1ento, a cap!tão do corpo de 
· Engenheiros Militares. 

1893 - E11c0:rregado da construção de u1na estr~da estratég ic<l 
ligando. Cuiabá ao Aragunia, inicia os trabalhos pcl<l 
construção d~ pontes e outras obras de arte. 

1-894 - Suspensos os trabalhos da estrado, retorna à sua função 
"'de chefe do Distrito Telegráfico de I\.1ato Grosso, recons~ 
t~uindo as linhas que encontrara interron1pidas. 

1894/ 
97 - Nomead.o che:fe- d~ Comissão encarregada da construção 

·da linha telegráfica de Cúiabá ao Registro do Aragunia . 

1898 - Regressa ao Rio de Janeiro para assumir o cargo de 
auxllinr~técnico _da Intendência de Guerra, no qual perma ... 
nece dois anos. 

i 900 - Nomeado chefe da Comissão Encarregada da Constru
ção das Linhas telegráficas do Estado de Mato Grosso, · 
inicia a construção das linhas que ligariam a c<ipital ao 
sul _ do Estado. 

. . 
1902' - Agraciado com a meâalha militar de ouro por 20 anos 

de bons serviços prestados. 
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1903 - Promovido ao pôsto de Major do Cor-po de Engenheiros 
Militares, por merecimento. 

1904/ 
06 -- Inaugura as linhas telegráficas de Cuiabá a C-0run:bã 

e os ramais para Aquidauana e Forte Coimbra, sendo 
incumbido, a seguir, da construção de novas linhas que 
levam o telégrnfo a Nioac, Miranda, Põrto Murtinho, 
Margarida e Bela Vista, nas fronteiras com o Paraguai . 
No curso dêstes trabalhos coloca sob a ·proteção · de sua 
tl'opa os índios BorôrÓ, Tcrena, Ofaié e J(adiwéu, cujas 
terras faz demarcar P.ara assegurar~lhes a posse. -

1907 - Non1eado Chefe da Comissão Construtora das Linh<i!: 
Telegráficas de M ato Grosso ao Amazonas, que deveri,l 
ligar o Território do Acre ao circuito telegráfico naclo~ 
nal, mais tarde conhecida como Comissão RQlldon. 

- Inicia as grandes expedições através das r~giões C\?Sco~ 
nhecidas do Noroeste brasileiio, de Cuiabâ ao rio 

"' J uruena ( 1907) daí ao Gy ~ Par-ané.1 { 1908) e por filn 
Santo Antônio do Madeira ( 1909) revelando ao país 
uma região de 500. 000 quilômetros quadrados. 

1908 - Promovido, por merecimento, a Tenente-Coronel do 
Corpo de Engenharia do Exército. 

1909 - Atacado pelos índios Na1nbikuára, quando chefiava 
uma trepa que penetrava em seu território, retira-se sem 
permitir revide, enunciando, então, a célebre diretiva: 

]{.f orrer, se preciso fôr, matar nunca. 

191 O - Os índios N ambikuára que constitulam a tribo n1ais 
aguerrida dos sertões do Noroeste, confraternizam com -
a Comissão Rondon e em seguida entra1n em convívio 
pacífico com as outras tribos da região e com os civi 
Jizados. 

191 O - · A repercus~ão da obra indigenista realizada por Rondon 
põe em evidência a gravidade ·do problema indígena 
brasileiro, dando lugar à criáção, no Minist~rio da 
Agricultura, do Serviço de Proteção aos lndios e Loca~ 
/ização dos Trabalhadores Nacionais . . 
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A convite do Ministro Rodolfo l'vliranda organiza e 
<issume a Direção Geral do Serviço de: P roteção aos 
fndíos e Localização de trabalhadores !'~acionais. 

- Vi~ita -a região percorrida pela E strada de Ferro 
Noroeste do Brasil c1n São Paulo· para inspecionar o 
Pôsto ali ·instalado pelo Serviço de Proteção aos Indios 
e planejar a pacificação dos índios Kaingáng. 

1911 - O Põsto de Pacificação do S. P. I. localizado no rio 

Doce (Pancas) entra e1n relações pacíficas com os 
índios Bofocudos de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

1912 -- Promovido, por 1nerecirr1ento, a Coronel do Corpo d~ 

Engenharia do Exército. 

- São pacificados pelo Serviço de Proteção aos lndios, 
pela aplicação dos métodos de Rondon, os índios 
Kaingáng de São Paulo. 

- O Congresso Universc::l das Raças bem como o XVIII 
Congresso Internacional de Americanistas reunidos em 
Londres e, ainda, a Comissão Parlamentar de Inquérito 
instituída para apurar as atrocidades praticadas contra 
os , índios peruanos de Putumaio, apelam aos países que 
contam com populaÇões indígen<ls e1n seus territórios, 
no ~ntido de- adotarem os m~todos protecionistas se..
g ilidos no Brasil, por iniciativa de Rondon. 

1913 - Confraternizam com a Comissão Rondon c s ind1~s 

Kepkiriwát e, en1 seguida,· diversas tribos do rio Gy..
Paraná, Jacy-Paraná e Jamary: Parnawát, Takuatep, 
lpotewát, Urumí, Arikême, Káritiana. 

- Agraciado com a medalha de ouro por 30 anos c!e 
bons serviços. 

- Nomeado pelo Govêrno Federal para comandar a expc..
dição que acompanharia ao Cel. · Theodor Roosevelt, 
ex..-presidente dos E·stados Unidos da América, traça~lhe 

o roteiro e a organiza, tendo em vista obter-se o máxi..-
1no provelto cientifk·o na_ penetração . que se faria no 
interior do Brasil, do rio Paraguai ao Amazonas. 

-,.. 
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1911 - Alca:J.ça Belén1 do Pará, dando por finda a Expedição 
Roosevelt-Rondon que colocara nos mapa' um rJo ate 
então desconhecido (rio da Dúvida, depois ri0 Roos~velt) 
e ckvassara mais de mil quilô1netros de ma tas nunca 

V 

antes ~rcorridas. Regressa incontinenti· para Mariatis e, 
daí, ao Rio Jamari para retomar a chefi:i da Comissão 
Telegráfica. 

- São pncificadoS- por Eduardo de Lima e Silva Hoerhern, 
do S. P .1. através dos métodos pcrsuasório-s instituídos 
por Rondon, os índios Xoklen9 cle Santa Catarina cujos 
conflitos sangrentos com os colonizadores alemães do 
Itajai convulsionavam uma vasta regi5o. 

- A Sociedade de Geografia de Ncw York, l.Ollfl.!re a 
Rondon o Prémio Livingstone, medalha d·e ouro, ~J0r suas 
contribuições dos conhecimentos geográficos. 

- A mesma sociedade fêz fundir t'nl _ouro o nome de 
Rondon para inscrevê-lo junto ao de Amundsen ( desco ... 
bridor do Polo Sul), Pearry (descobridor do.· Polo 
Norte) , Charcot (explorador que mais devassou terras 
árticas) , . B grd (explorador que mais devassou terras 
antárticas} , na qualidade de explorador que mais se 
av_antajou em terras tropicais. 

1915 .- Ina~gura a Linha Telegráfica de Cuiabâ a Santo An~ 
tônio do Madeira ( t . 497,5 kms.) e · os ram.lls de Pa
reeis a Barra dos Bugres ( 113 kms) , Santo Antônio do 
Madeira a Guajará-Mirim (355,9 kms) e de Cáceres 
à cidade de · !\-fato Grosso· ( 30,9 kms) perfazendo no 
total 1. 997,4 kms de linhas telegráficas e estradas 
através do noroeste brasileiro. 

- A população de Santo Antõnio do Méldeira promove 
uma homenagem a Rondon e faz a entrega de um 
cartão de ouro como testemunho de gratidão àquele 
que lhes assegurou comunicação telegráfica e transporte 
terrestre com a costa atlântica brasileira. 

1916 - O Museu Nacional promove uma série de conferências 
em . homenagem a Rondon, a c~rgo do Prof. Roquette 
Pinto (antropologia e etnologia) , A . J. Sampaio (botâ-. , 
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nica) e Prof. Alípio Míranda Ribeiro (A Comissão 
Rondon e o Museu N acional) para t<:stemunhar sua 
gratidão àquele que inais contribuiu para ,.., enriqueci~ 

mento das coleções de botânica. zoologia, etnografia e 
mineralogia daquela instituição em mais de utn século de 
existência. 

1917 - O D1reto1· do Tvluseu Nacional, Dr. Edgar Roquette.
Pinto, na obra intitulada Rondônia, propõe a designação 

de Rondônia para a região do Noroeste do Brasil 
lim1tada pelos meridianos 54° e 65° Ot>ste Green\vich e 
entre os paralelos 8° e 15° ao sul do equador, co1uo 
homenagem àquele que não sómente a palmilhou pela 
primeira vez, mas que fêz realfznr estudos clentificos
que a integraram entre as áreas -melhor caracterizadas 
do ponto de vista geológico, fitográfico, zoológico e 
etnológico do pais. 

1918 -- E' encarregado, -cumulativamente com suas demais fun· 
ções, de coligir elemenfos para a rlahoraçno da Carta 
de Mato Grosso. 

-- Os índios Umotína dos rios Sepotuba e Paraguai ~~o 
paÇJficados pelo Serviço de Proteção aos lndios. 

-1919 - Promovido a General de Brigada. 
- Nomeado Diretor de Engenharia do Exército . 
- Agradado com a medalha de bronze do The Explorer·s 

Club oE New York. em atenção às suas explorações na 
América do Sul 

l 920 - Agraciado com a medalha de ouro~Mérito da Socic~ 
dadc Brasileira de Geografia pelo !ncremento que deu 
ao conhecimento científico do país . 

1921 - Agraciado co1n a medalha de ouro e o diploma de 
COmendador da Legião de Honra da República da 
França. 

, 
- Agraciado com a Ordem de Leopo!do (La Couronne ) 

da Bélgica pelo rei Alberto I, por ocasião de sua visita 
ao Brasil, em reconhechncnto aos l!erviço.:; prc:;té\dos à 
Humanidade. · 
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- Recebe o título · ·de · Sócio·Efctivo da Cruz" Vermelha 
- Brasileira. 

-
1922 -- Agraciado co!n a 111ais alta ho.nraria · da · Sociedade· 

Geográfica de Washington, o diploma de sócio hono· 
rário; crn reconhecimento às contribuições para a Geo· . 
grafia, através da exploração dos sertões do Brasil 
~ como tributo aos seus .serviços à civilização e ptote· 
Ção aos aborígenes. 

-'- São pacificados por Curt NiJnuendajú, então funcionário 
do Serviço de Proteção aos lndios, os Parintintin que 
constituíam a tribo mais · aguerrida do médi~· · rio Ma.-
~ira. · 

1923 - A Sociedade Geográfica de Munich cónfere a Rondon 
o diploma de . sôcio.-honorário, "em atenção àos grandes 
méritos nas pesquisas sistemáticas, geográficas e etno· 

. . gráfi~as, a que procedeu no Bras~l Central, suas nume:
rosas e importantes publicações, inclusive a cónfecção de 
Cartas Geográficas; e seus eficientes métodos de paci~ 

ficação dos índios". ' 

- A Sociedade Geográfica de Paris confere a Rondon, 
por ·seus méritos de geógrafo, · a Medalhà CréPaux 
( Amérique) . 

- Agraciado pelo Exército Brasileiro com as passadeiras 
de platina . por haver concluído quarenta anos de bons 
serviços. 

- PromovidQ a General de Divisão. 

- A Sociedade de Americanistas de· Paris confere a 
Rondon o diploma especial ·de membro ·honorário. 

1924 - !\ Acaderrlia Brasileira de Ciências rende excepcional 
homenagem . a Rondon · por suas notórias cehtribuições 
ao progresso das ciências, declarando-o membro efetivo. 

- A Sociedade Real Belga de Geografia, confere a Rondon 
o título de membro#correspondente. 

- A Sociedade Holandesa de Geografia de Haya confere 
a Rondon o· diploma de sócio honorário .. 
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- Nomeado cô~and~nte das Fôrças ·em · Opera~ão contra 
os rebeldes dos . Estados do Paraná e S.anta Catarina . 

1925 - Exonera-se, a pedido, do cargo de Diretor de Engenharia 
do Exército, sendo louvado pelo Ministro de Estado 
pela capacidade e eficiência que .d~m,onstroti em seu 
exercício, honrando a cultura técnica. do E~ército. 

- Extinto o. Comando das .Fõrças por haver" terminado 
a campanha, é elogiado pelo Presidente , da .. República 
por seus esfoi:ços .. em. prol d,a pacificaçã~ da tamilia 
brasileira e co.mo ' valoroso chefe militar. . . . . . 

- Integra a representação oficial do Brasil às .· comemora ... 
. ções da Independênci~ · da. República O~iental do llru\Jttai. 

-· A Sociedade de Geografia de G.ene~a, ~ui~a, inscreve 
seu nome como o 18.0 da lista de trinta sócios hono
rários. 

. ... . . 
1927 - E' criada a Inspeção de Fronteiras e entreg~e ~ Rondon 

sua organização e chefia, com o objetivo de realizar o 
estudo das condições de i:)ovoamento e ·segurança das 
lindes brasileiras . · · 

- Organizado seu Estado-Maior, pàrte para a .Arnazônia 
a fim. de inspecionar pessoalmente as fronteiras con1 as 
Guianas Francesa e lnglêsa, Venezuela e Colômbia, rca
li~ando wna vial)em de 17 .316 · quilô1netros cm que 
utiliza todos os meios de transporte'. 

1928 - Realiza · nova expedição d~ inspeção de fronteiras, atin-
~ 

gindo, agora, as lindes brasileiras com a Guic:na Holan-
desa e depois com o P~ru . e a Bolívia. 

·- São atraídos ao . convívio pacífico com o Pôsto Pedro 
Dantas do Serviço de Proteção aos lndios, dirigido por 
Benedito Araujo, . os índios Urubus-Kaapoi- que domi
navam extensa região nas fronteiras do Pará com o 
Maranhão. . ... 

1929 - Prossegue inspecio~ando pessoalmente os front'eiras com 
o Peru, a Bolívia e o Paraguai. Quando devia atingir 
a Argentina é - impedido pelo irrompimento de um 
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movimento revolucionário, não podendo concluir o cir ... 
cuito das lindes brasileiras. 

193ó - Solicita sua passagem para a reserva de" primeira élasse 
do Exército, por contar mais de 25 anos de serviços. 
Na realidade contava, então, com 47 anos de serviços 
ininterruptos ao exército e ao pais, mas suai; convicções 
positivistas o incompatibilizavam com o govêrno revo

lucionário. 

- Telesforo MarUns Fontes, insp~tor do S. P. I., pacifica 
os índios Pataxó-Hahahãi da zonn de Ilhéus, no sul dá 
Bahia. 

- A Sociedade Geográfica de Roma confere a Rondon, 
diploma de sócio . ... 

193-4/ 
38 - O Congresso Internacional de História das Ciências, 

reunido em Portugal, denomina }Jeridiano Rondon ? 
linha fluvial ininterrupta que vai da foz do rio Essequibo, 
na costa da Guiana lnglêsa até a foz do rio da }Jrat~, 

determinado pelo Gal. J aguarihe Gomes de ?vi atos. 

- Rondon é nomeado pelo Presidt-nte da República para 
presidir a Comissão Mista Internacional Pen1-C0lô1nbia 

criada de acôrdo com a Llga das Nações para velar 
pela execução do protocolo de 24 de 1.r.aio de 1934 
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil que 
tinha em vista encaminhar à pacificação aquêles dois 
paíse$ em dissidio pela posse da região . de Letícia. 

- Instalada a Comissão em Letícié1, e1.a julho -de 1934, 
ali permanece Rondon na direção dos trahalhos até 
a completa confraterni:ação dos dois paí~s. retirando ... se 
em julho de 1938. Esta permanência de quatro anos 
inintérrupt-0s naquela região carec~nte de qlklisquer re ... 
cursos, custou-lhe a perda de uma vista tomada por 
um glaucoma . -

1938 ..-- E ' ágraciado P,elo Govêrno Peruano com a medalha 
de Grande Oficial da Ordem EI S ol dei Peru. 
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- O Ministro ·das Relações Exteriores, Chanceder Oswaldo 
Aranha, promove no . Palácio do Itamaratl, uma cerimó
nia cívica para comemorar o regresso de Rondon e o 
!xito alcançado na presidência da Comissão. M ista 
Internacional Peru-Colômbia. 

- Condecorado com a Gran ,Cruz da Ordem. do Mérito 
Militar, ~e_ndo dos prixpeiros ~ receber . e~ta. honraria, 
no Brasil, não obstante encontrar-se fora do serv.iço 
ativo. 

. ' 
1939 - Condecorado com . ·º .. diploma e medalha de Grande 

Oficial da Ordem de · Boyacá pelo govêrno ~~ . República 
da Colômbia. . . 

- Recebido como membro em sessão especial pelo Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, sendo já presidente 
de honra da instituição equivalente de Mato Grosso 
( 1921} e membro honorário <los Institutos Históricos e 
Geográficos da·· Bahia, Ceará, Pt"rna1nbuco, ' Amazonas, 
Minas Gerais, Paraná e São Paulo . 

- O Conselho Nacional de ·Geografia e Estatística do 
Brasil confere a · Rondon, por· ·sua · ohra científica e 

. humanitária o título oficial de Civilizador do Sertão. 
J1,.. mesma láurea é referendada, a seguir, pela Federação 
das Academias de Letras do Brasil. 

- O XXVII Cóngresso · Internacional · de Americanistas 
· teunido ·em · Limà, Peru, · depois de · apreciar uma expo

: "'sição sôbre .. a · obra de Rondon, decide, cm caráter 
excepcional, aprovar um voto de louvor por suas ativf ... 
dades em favor dos índios. 

1940 - A Associação Brasileira de Educação, em sessão solene, 
recebe Rondon como membro efetivo e o homenageia 
pelo caráter·· educativo que soube imprimir às suas 
comisSões militares no interior do país, sobretudo, junto 
aos grupos indígenas. 

- Nomeado Presidente do Conselho Nacional dé Proteção 
aos lndios, criado . para . prestar orientação e fiscali%ar 
a ação ·assistencial do Servlço de Proteção aos lndios. 
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1941 

-=- Por decreto· -do Presidente da República, seu nome ê 
. inacrito no Livf'o do Mérito ·como testemunho público 
de reconhecimento às contribuições espirituais e mate .. 
riais que prestou à nacionalidade~ 

1 . . 
- Realiza démarches junto à Presidência da República 

no sent'ido de obter ó cancelamento da divida de guerra 
do Paraguai para com o Brasi!, _ como contribuição à 
paz e à fraternidade entre os povos ::ia América do 
Sul. 

- A Sociedade Brasileira de Antropologia e· Etnologia 
confere a Rondon o título de sócio·-honorário. 

- A Federação dos Escoteiros do Brasil confere a Rondon 
a medalha Tiradentes, e ó declara Primeiro Escoteiro 
do Bra3il e, como tal, o paradigma da juventude hra~ 

sileira. 
·1942 - Recomenda e obtém dos poderes públicos a criação 

junto ao Serviço de Proteção aos lndios de uma seção 
especializada destinada a documentar pela fotografia, 
pelo cinema . e através de gravações sonoras todos cs 
aspectos da vida tribal.. suscetíveis dêste tipo de registro 
e realizar pesquisas etnológicas com propó.>ito cieulifico 
e, também, com o objetivo de contribuir para o nprt-. -

moramento dos métodos de assistência nos indt.:>s. 

1946 - O Inspetor do Serviço de Proteção aos tndios, Fran
cisco Meireles, .sucessor de Pimentel Barbosa que fora 
morto pelos índios Xâvante q~ando procurava pacifl.
cá-los, consegue estabelecer os primeiros contatos pacl
ficos com aq~êles índios e, en1 scgu}da: confraternizar 
com tõda a tribo . · . 

19-i8 -· Constrói, às suas expensas e põe em funci.>nan1ento, no 
povoado cm que nasceu, as Escolas Reunidas Santa 
Claudina, destinadas à educação ele1nentar e prático.
rural. 

1950 __.:, A Sociedade de · Americanistas da Suíça, · por seu 
Presidente, Eugéne Pittard, confere a Rondon o titulo 
de membre a·honneur. por sua abnegação à causa h<1ma-
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nitâria que o fêz -merecedor do titulo de Protetor doi 
lndioa. 

l 952 - Encaminha ao Presidente da Rt>pública o projeto de lei 
de criação do Parque Indígena do Xingu destinado a 
preservar da destn1ição ou descoracterização uma par
cela ponderável do território nacional representativa 
dos principais tipos de Hora e fauna brasileiras, asse.
gurando o usufruto da área aos índios que nela vivem . 

......... Ao comemorar.-se o centenário da introdução do teté.
grafo no Brasil, é alvo de especial homenagem como 
o construtor de 5. 500 quilômetros de linhas telegrâficas 
no interior do país e, exatamente nas tireas mais inóspitas, 
grande parte delas registradas nos mapas como regiões 
desconhecidas e só habitadas por tribos hostis. 

- O nome de Rondon é apresentado â apreciação do 
Comité Nobel do Parlamento Noruegués, por diversas 

instituições ~ personalidades de renome mundial como 
candidato ao Prémio Nobel da Paz. 

- Concluem-se os trabalhos de elaboração da Carta de 
Mato Grosso após 35 anos de trabalhos executados sob 
a direção de Rondon e que incluíram dezenas de milha
res de quilómetros de levantamentos, o mapeamento de 
12 rios antes desconhecidos e correções na representa~ 

ção do curso de muitos outros rios, rnontanhas e lagos. 
- O Inspetor Cícero Cavalcanti do Serviço de Proteção 

aos lndios estabelec-e relações pncíficas e visita uma 
aldeia Kaiapó _ ... Kubén.-kranke9n. do sul do Estado 
do Pará. 

1953 Inaugura o ·Museu do lndlo organizado com as coleções 
etnográficas e a documentação foto.-cinematográfica e 
sonográfica reuni.das pela Seção de Estudos do Serviço 
de Proteção · aos lndios e a · Biblioteca General Rondon, 
especializada·· em Etnologia e Lingüística Indígena Bra ... 
sileira. 

- Turmas de pacificação do Serviço de Proteção aos 
lndios chamam à paz os índios Parakanân e Asurinf, 
do sul do Estado do Pará. 

- 63 



I 

195i · - Reúne-se na cidade de São Paulo, o XXXI Co:t!Jl"t!SSO 

Internacional de Americanistas sob a Presidência de 
Honra de Cândido Mariano da Silva Rondon. 

J 955 - Conclui a publicação da sua obra em três tomos, farta
mente ilustrada: - lndios do Brasi!. 

-- A Câmara dos ·Deputados e o Senado Federal, em 
sessão conjunta, conferem a Rondon a patente de JJ,f are
clial do Exército Brasileiro, como a maior honraria que 
lhe podiam tributar. · 

-- A Universidade do Brasil promove uma cerimõnia em 
homenagem a Rondon em que o Magnífico Reitor, doutor 
Pedro Calmon, lhe confere o título de Doutcr Honoris 
CaU$a. 

' - Agraciado com o Diploma e a Condecoraç~o da Grã 
Cruz da Ordem do Mérito, da República Italiana . 

. - Em comemoração ao seu 90.0 aniversário, o Museu do 
lndio inaugura a 19 de abril, dia do lndio Americano, ,,. 
a exposição R.ondon, Civilizador do Sertão em que é 
apresentada sua obra de geógrafo que mais · contribuiu 
para o autoconhecimento do Brasil, de incent1vador de 
pesquisas científicas, responsável pela publicação de mais 
de uma centena de obras, de constru!or das linhas 
telegráficas e, sobretudo, de instituidor de uma política 
indigenista que abriu · novas perspectivas de sobrevi
vência para os povos tribais de todo o mundo. 

- Por ato do Congresso Nacional é dado o nome de 
Território de Rondônia a uma das unidades da 
federação, o antigo Território de Guaporé, com cêrca 

_ de 250. 000 quilômetros quadrados, devassado e inte
grado n<J vida do país, atrav~s das expedições reali
zadas por Rondon. 

1956 - Por motivo da homenagem que lhe foi prestada pelo 
Presidente da República na inauguração do XVII Con
gresso Internacional de Geografia, dirige-se àquela auto
ridade apelando para que use dos poderes de que e~tâ 

investido para salvar "o ·melhor fruto dos esforços de 



minha longa vida, o Serviço de Proteção aos lndios 
da desmoralização e descaracterização que o ameaçam", 
em virtude da intervenção de interêsses político.-par ... 
tidários naquele órgão. 

- À Sociedade Tradicionalista Brasileira, em sessão sole .. 
ne realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
confere a Rondon, por sua obra humanitária, o título 
e medalha 1 sabei, a Redentora. 

- O Compte.-rendu provisoire da 39• C:Onferência Inter
nacional do Trabalho, reunida em Genebra, noticia a 
aprovação de uma Recomendação aos países membros, 
sôbre as condições· de vida e de trabalho das popula
ções indígenas que codifica os princípios básicos da 
proteçãq aos índios. ~sses mesmos princípios, desde 
1910 estão · consubstanciados na legislação brasileira, 
por inspiração de Rondon. 

1957 - No Brasil e em outros países tetn início um novo movi .. 
mento no sentido de apresentar.-se a candidatura de 
Rondon ao Prêmio No~l da Paz para 1957. 

1958 - l'viorre a 19 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro e 
é sepultado com honras de Chefe de E~tado no CemJ
tério de São Jo5o Batista. 
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BIBLIOGRAFIA DE CANDIDO MARIANO 
DA SILVA RONDON 

1910 - Ethnographia. Commissão de Li_nhas Tclegraphicas e 
Estratcglcas de Matto. Grosso ao Amazonas. Historia 
Natural. Anexo n. 5, Rio de Janeiro. 57 págs. in <t.0 • 

20 pranchas. (2• edição em 1947). 

1912 - O Serviço de Protecção ao& lnclios e Localisaçilo de ,. 
Trabalhadores Nacionaes. Rio de Janeiro. 10 págs. 

1915 - P~los nossos aborigenes. Rio de Janeiro, 28 págs. in 16.• . 

1915/ 
1919/ 
1949 - Relatório apresentado à Oirectoria Geral dos Telegra~ 

phos e à Divisão de Engenharia do Departamento de
Guerra. Commissão de Linhas Te.legraphicas e Estra~ 
tegicas de Matto Grosso ao Amazonas. I: Estudos e 
Reconhecimentos. 365 pâgs. in 4.0

, mapas, 35 pranchas 
(1915); II: Construcção (1907 a 1910) 139 pâgs. ln 
4 .0 , 30 pranchas ( 1919) ; III: Segundo relatório parcial 
correspondente aos annos de 1911 e 1912, 346 págs .• 
2 mapas (1915); 1 e V (1949) 334 págs., 5 mapas, 
gráficos e fotografias. 

1916 - Conferências realizadas nos dias 5, 7 e 9 d~ outubro 
de 1915 pelo Sr. Coronel. .. sõbre trabalhos da Expe~ 
dição Roosevelt e da Commissão T elegraphica. Publi~ 

cação n. +2 da Commissão de Linhas Telegraphlcas e 
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Est.l'ategicaa de Matto Grosso ao Amazonas. Rio de 
Janeiro, XVII, 266 págs. in 8.0 , 20 pranchas e 1 

.- mapas. (Versão. inglêsa em 1916). 

1922 - Conferências realizadas em 1910 no Rio de Janeiro e 
São Pauto. Comissão de Linhas Telegraphicas e Estra
tegicéls de Matto Grosso ao Amazonas, publicaçJ.o 
n . 68. Rio de Janeiro, 122 págs . in 8.0

, 14 pranchds 
( 2• edição em 1946) . 

1938 - Discurso pronunciado. na sessão cívk:~ organizada pelo 
Mlnistro das Relações Exteriores, Dr.. Oswaldo Aranha, 
para commemorar o regresso. do Presidente da Commissão 
Mixta Internacional Peru~lõmbia . 15 págs . , Rio de 
Janeiro. 

1940 - Rumo no O este, Rio de Janeiro, págs . 

1940 - Etnografia - "Revista Brasileira de Geografia", vol. II, 
n. 4, Rio de Janeiro, pâgs. 59"1-621 (2• edição em 
1944.. 3• edição cm 1946 ) .. 

1940 - "José Bonifácio e o Problema Indígena" . Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasilero, vol. CLXXIV 
(1939), Rio de Janeiro, págs. 867-893 . 

. 1943 - Proble-ma Indígena - Separata do relatório de 1936 da 
Comissão Mixta Perú~Colômbia na questão de Leticia. 
América Indígena. vol. III n . 1, México. págs. 23-37. 

19-i6/ 
1955 - Indios áo Brasil - Rio de Janeiro. Vol. I : do Centro, 

Noroeste e sul de Mato Grosso ( 1946), 366 págs. in 
8.0

, 573 figuras; Vol. li: das Cabeceiras do rio 
Xingu, dos rios Araguaia e Oiapoque ( 1953), 363 
págs. in 8.0 , 401 figuras; Vol. Ili; do Norte do ric, 
Amazonas (1955), 370 pâgs. ln 8.0 , 540 figuras. 
Em colaboração com Antônio Pit:neus de S ouza : 

t 9-i3 - · Alapa do Levantamento expe.d ifo do rio /uru, afluente 
do _GgParaná, Rio de Janeiro. impresso em 3 cõres com 
l ,56 x 0,45, escala l: 100. 000. 
Em êolaboração_ com foão Barbosa de Paris: 
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1948 - Glossário ·Geral das· Tribos Silvícolas de Mato GroS3o 
e outra.s da Amazónia e do No-rte do Brasil. Conselho 
Nacional de Proteção aos Jndio~. publicação n. 76, Rio 
de Janeiro, 257 págs. in 8.0 , 11 mapas. 

. ' 
19i8 - Esbôço gramatical e Vocabulário da Língua dos lndios 

Borôro. Algumas lendas e notas etnográficas da mesma 
tribo. Conselho N acio.nal de Proteção aos trÍdios, publ. 
n. 77, 211 págs. in .8.0 , 3 pranchas ; 

19i8 - Esbôço gramatical. vocabulário, lend;>s e cânticos dos 
lndios Ariti (Parici). Conselho N acional de Proteção 
aos fndios, publ. n.. 78, Rio de Janeiro, 110 págs. 
. 8 o lD •• 

Em colaboração com o General l aguaribe Gomes de 
M attos: 

1952 - Nova Carta de Ãf8fo Grosso, impressa a cõres, t"m 

escala de 1: 1.000.000. 

" 
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SELEÇÃO DA BIBLIOGRAFIA SôBRE A VIDA 
E A OBRA DE CANDIDO MARIANO 

DA SILVA RONDON 

ANDRADA E S1LVA, José Bonifácio 

1912 - Discur~o pronunciado na sessão de 11-11-1911 na 
Câmara dos Deputados em defeza do Serviço de 
Proteção. aos Indios e Loca!ização de Trabalhadores 
Nacionaes. Rio de Janeiro, 22 págs. 

ANõNil\iO 

1910 - Homenagem a José Bonifácio no 88.0 Anniversario 
da Independencia do Brazil. Inauguração do Ser
viço de Protecção aos Indios e Localização de Tra
balhadores Nacionaes. Rio de Janeiro, 119 págs. 

APOSTOLADO POZITI'IISTA DO DRAZIL, Puh!icações do 

1909 - n.0 276 - O !iientismo e a defeza dos indígenas. 
A. propózito dum artigo do Dr. H. Ihering. Um 
ezemplo digno do Rio Grande do Sul. Rio de 
Janeiro. 

1910 - n.0 294 - A Civilização dos indígenas brazileiros 
e a política modérna. A propózito dos projétos 
neste assunto, atribuídos ao Dr. -Rodolfo Miranda, 
Ministro da Agricultura. Rio de Janeiro. 

1910 .;._ n.º ·300 - -Em· defeza dos Selvágens brazileiros. Rio 
de Janeiro. 
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1910 - n.0 305 - /o~ Bonifácio · ·- A propósito do novo 
Serviço de Proteção aos lndios, por ld . Lemos. 
Rio de Janeiro. 

1911 - n.0 333 - Ainda pelos ma.rtirizados decrndente$ dos 
indígenas e africanos . A propósito do projeto que · 
fixa a despeza do Ministério da Agricultura. ln .. 
dústria e Comércio para o e!ercicio de 1912. Rio · 
de Janeiro. 

1912 - n.0 341 - Atitude dos pozitivistas p_ara com QS 

católico& e denials Contemporâneos. A propó%1to d'.-ls 
apreciações de alguns católicos sõbre a conduta dos 
po:z:itivistas no que concérne à proteção republicana 
aos indígena$. Rio de Janeiro . 

~ 

1912 - n.0 349 - A Proteção Republicana aos lndlgenas 
e a Catequese Católica do$ mf:'smos indígenas. 

BANDEIRA, Alípio 
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