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A fitn de recuperar mais rapidamente minha saúde com
batida, fui, com minha fan1ília, passar urna te1nporada em No
va F riburgo, cidade serrana de excelente clima. 

A 21 de junho, ainda nao pudera retomar n1inha at1v1-
dade, continuando, entretanto, a despachar o expediente. É 
que, pelo telégrafo, recebia con1unicac;óes do andamento dos 
trabalhos e transmitía ordens, seguindo meus dedicados com
panheiros as diretrizes t_ra<;adas, com admirável zelo. 

A 14 de junho de 1910, telegrafei aos Ministros da Guer
ra e Via<;áo, aos Diretores dos Telégrafos e da Engenharia, 
ao Presidente do Estado de l\IIato Grosso, ao Inspet:Or Per
manente da 13.ª Regiáo Militar, ao Chefe do :Distrito de Goiás 
~ l\t1ato Grosso, comunicando a inaugura<;áo da esta<;áo tele
gráfica do J uruena e 10lkm.88Sm. de linha assentada ent re 
Utiariti e a esta<;ao inaugurada, perfazendo o total de 591km. 
304m., de linha construída na linha tronco Cuiabá-Santo 
Antonio. 

Fize1nos, em mar<;o de 1911, u1na esta<;áo de águas em 
Cambuquira e sentí-me pronto para resistir aos embates da 
vida do sertáo. Comecei, pois, a preparar a minha viagem 
para Mato Grosso. De Santo Antonio do Niadeira, nao mais 
seguiríamos para o Acre. As <lificuldades eram, na realidade, 
tremendas, mas a principal razao é que seria mais económico 
e menos pes-ª.9o para a Comissao, instalar, em vez de linhas 
telegráficas, estac;óes de rádio, já descoberto. 

Procurei concluir meu assaz complicado relatório, ao mes
mo tempo que cuidava de preparar as conferencias solicitadas 

• 
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pelo Clube de Engenharia e pela Sociedade <le Geografía do 
Rio de J aneiro. A primeira dessas conferencias foi f eita no 
Palácio Monroe, a 18 de abril; a segunda, no mesmo Palácio, 
a 29, e a terceira, no Saláo Germanía, em Sao Paulo,a 15 de 
mato. 

Fóra ainda o prdblema índio que me fizera tra<;ar o iti-
, . . 

nerano a seguir. 
Ein 1906, quando, concluida a linha do Sul de Mato 

Grosso, eu atravessava a Serra do Amarnbaí, com n1eus ~ de-:• 
dicaclos oficiais, prognostiquei que, dali a um decenio, os tri
lhos da via férrea haviam de procurar aquel a garganta única, 
a fiin de transpor, de Sudeste para Noroeste, o tremendo obs
táculo orográfico. Rira1n todos, levando n1inha predic;ao a 
conta de n1eu radioso otin1isn10, n1as en1 breve n1ostrariam os 
fatos que eu tinha razáo. 

E lá se agitava agora gravíssin10 problema. Resolví, por 
isso, depois dos reconhecimentos preliminares dos Ttes. Pedro 
Dantas e Manuel Rabelo, partir para o vale do Aguapeí, a 
fim de estudar a questáo em suas fontes diretas e tra<;ar o 
rumo que conviria seguir para conquistar a amizade dos te
midos caingangues, estabelecendo a paz e a ordem naquele 
vasto e u bérritno sertao. 

Partin1os a 16 para Bauru, daí seguindo para a "zona 
conflagrada", viagem feita e1n ótin1as condi~6es, ein carro es.) 
pecial posto a nossa disposic;ao, quando possível. Atravessá
mos o rio Paraná, defronte da foz do S\lcuriú, sendo-nos ofe
recido esplendido aln16<;0 em Tres Lagoas. Partimos, depoi~, 
para a ponta dos trilhos, a 66 quil6n1etros da inarge1n esquer
da do Paraná, no porto de J upiá, onde seria construída a 
grande ponte sobre esse rio, com l .200m. de con1prin1ento e um 
vao central de 190 metros. Visitei também Miguel Calmon 
e Avanhandava, antiga colonia 1nilitar e hoje distrito de paz. 
Aí encontrei um negociante, por nome Castilho, que me for
neceu informac;óes sobre as relac;óes com os caingangues -
depois de próspera alianc;a, fóra urna jovém índia brutalizada 
pelos can1aradas da f amília Castilho, proprietária dos f amo
sos can1pos de Avanhandava. Nao se fizeram esperar as re
presálias, sen do a família f orc;ada a abandonar a propriedade. 
Houve, entáo, urna trégua, até as· incursoes da Comissao Geo
lógica de Sao Paulo e as da -explorac;ao da Estrada de Ferro 
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Noroeste do Brasil - penetraram pelos rios Feio e Tieté e 
f oram matando a populac;áo caingangue, devastando suas al
deias. Claro que irrompeu· tremendo revide contra os invasores. 

No trem especial do Dr. Monlevade, fomos depois a Ja
cutinga e aí tomámos condu<;ao para A vari e Araribá, onde 
visitámos índios guaranís, atacados de impaludismo, sendo de 
fazer pena ve-los no interior de seus pobres ranchos, anemia
dos, tristes, inteira1nente incapazes de qualquer atividade física. 

Estudaclo o problema in loco, assentei o plano de pacifi
ca<;áo e de sua exe~u<;áo encarreguei o Tté. Manuel Rabelo, 
tendo con10 principais auxiliares os Ttes. Candido Sobrinho 
e Sampaio. E, con1 seis meses de trabalho, deixava o Tte. 
Rabelo o progra1na da pacifica<;ao dos Caingangues, tidos como 
irredutíveis, nitidan1ente encaminhado para o feliz e desejado 
desfecho, levado a termo por Manuel Miranda e Luís Bueno 
Horta Barbosa, meu incomparável secretário e dedicado com
panheiro e amigo. 

Tao belo resultado alcan<;ou-se pelo processo que passo 
a descrever. 

Baseados em prévia explora<;ao da floresta, nos pontos 
em que mais freqüentemente se manifestava a atividade dos 
índios, d,ecidiu-se fundar um acampan1ento destin~do a atrair 
a aten\ao dos silvícolas, proporcionando-lhes meios de desco
brirem as inten<;6es pacíficas e benévolas de seus novos amigo$, 

O lugar escolhido para tal instala..<;ao foi a margem de 
um riacho, no passo para onde convergiam vários caminhos 
vindos de aldeias longínquas. Derrubou-se aí n1ata secular, 
abrindo-se urna clareira retangular de 200m. de largo por 300 
de comprido. No centro desse quadrilátero, desembara<;ado, a 
fogo, de galhada e troncos <las árvores caídas, construíram-se 
pequenos ranchos de estipes de coqueiros lascados ao meio, co
bertos de palha e sem divisoes internas. Serviam de residen
cia ao chef e do servi<;o e aos seus auxiliares - num total que 
nunca excedeu doze pessoas - armazenagem de víveres, brin
des e outros artigos, cozinha, refeitórios, etc. O perímetro 
desse .quadrilátero era cercado a arame ·farpado, além de P!O
tegido pelo intrincado dos ramos de muitas árvores abatidas. 
Era, a noite, iluminado a lampeoes de querosene que se tra
ziam sempre acesos, enquanto o centro ficava em profunda 
escuridao. O objetivo de tais precau<;óes era afastar, tanto 
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quanto possível, as probabilidades de um assalto dos índios 
em um dos passes de surpresa em que sao exímios. 

Traziam estes o acampamento sob estreita e incessante 
vigilancia, noite e día; com infindável paciencia espreitavam 0 

moi:iento em que um descuido lhes propiciasse a desejada opor
tun1dade de desf erirem o golpe de sua infalível estratégia. 

Faziam-se ousados a noite - vinham até próximo da cer
ca, a princíP,io sorrateiran1ente, depois an1ea<;adores e, soltando 
brados enorn1es, f aziam troar a mata co1n pancadas dé seus 
ten1erosos tacapes, os forn1idáveis guarantas, contra os tron
cos das árvores. Encontrava1n o pessoal sempre vigilante e 
atento - era a in1pressao que lhes causavam as vozes, os 
cantos, as músicas que incessanten1ente ouvia1n sair do centro 
escuro do acampa1nento. O que certamente os pasmava era 
que nem se descontinuava a vigilancia, nem se deixava trans
parecer a menor son1bra de medo, mesmo nas ocasióes das 
mais impetuosas amea<;as. 

Tao grande efeito custava, no entanto, muito pequeno 
esfór~o; era só um que ficava a fazer funcionar o gramofo
.ne, / no qual se sucediam chapas adrede escolhidas para dar a 
1mpressao de haver 1nuita gente acordada, rindo e folgando 
despreocupada111ente. ' 

Ao bom efeito que sobre él es causa va o fato de nao se 
amed.rontar o pessoal e de nao repelir, a tiros, as suas <+.tnoo..
c;as, Juntava-se o dos presentes que se punham de día ao al
cance ele suas n1aos, no interior da floresta. Para esse f im 
seguía-se por um dos caminhos até encontrar lugares em que 
náo, fósse possível suspeitar de algun1a cila<la ou n1á inten<;ao. 
Faz1a-se, nesses lugares, algun1a constru~ao ligeira - um ji
rau, urna pequena coberta de f ólhas de coqueiro - e aí se 
colocavam os presentes dispostos de modo a que os índios com
preendessem que se tratava de brindes voluntários e muito cal
culadamente oferecidos. Eram machados, facóes, tecidos, con
tas e outras quinquilharias. 

Nao era possível descurar o n1eio eficaz de captar a boa 
vontade dessas popula<;óes: proporcionar-lhes alimentos fáreis 
e abundantes. A dificuldade estava em descobrir como lhes 
fazer oferta de tal natureza, dando-lhes, ª? mesmo tempo, a 
seguranc;a ele que a nenhum risco se expunhan1, aceitando-a. 
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Foi o que se conseguiu, alargando mais a derrubada para, 
na terra assim desbravada, plantar milho e abóbora, dispostas 
as cousas d~ tal arte que f icasse clara a benévola inten~áo. 

Assentadas todas essas medidas, prossegui viage~n para o ser
táo de Mato Grosso. 

Partimos para Can1pinas - n1anifesta<;áo efusiva e ex
pressiva 111ensagen1 dos Diretores do Centro de Ciencias, Le
tras e Artes. Depois, en1 carro que a Mogiana pós a n1inha 
disposigao, Ribeirao Freto, cujo vertiginoso progresso admi
rei, Uberaba, Araguari, onde encoJ,1trei 1ninha co1nitiva de tro
pa a 1ninha espera, cuidei de n1eU expediente e organizei 
a tropa que co1nprara para o servi<;o. 

Parti, entao, para o Porto do Barreiros, no rio Paranaí
ba, 3 léguas acüna do río das Velhas, com destino a Cuiabá. 
Atravessá1nos o río e mandei seguir a tropa para, a frente. 

Fomos ter a fazenda da Cachoeira, atravessando o rio 
Corumbá. 

Come<;ava nossa vida de sertao : a 4 de j unho dormíamos 
no cháio, sóbre os baixeiros, caronas e pelegas, tendo eu para 
r.obertor meu ponche de borracha, forrado de flanela verme
lha ... 

Atingimos, depois, Bom Fim, onde nos hospedou, f idal
gan1ente, D. Luísa de Souza, niae do ~irineus. Recebeu•me 
a ,venerável Senhora como se fosse , seu filho. Ficán1os um 
dia nesse hospit~leiro lar, nTagníficamente aboletados, ba.B.qu~-
teando-n.os. · 

Daí para Anápolis, atingindo a regiao das Antas-Mato 
Grosso, non1e pelo qual é conhecida a zona de mata •goiana que 
se estende de Antas a Curralinhos, cerca de 20 léguas de flo
resta, da melhor terra de cultura. 

Depois, Cachoeira, Curralinhos, a 17 de junho. Apeámos 
na esta<;ao telegráfica onde encontrei um montáo de tele<Tra-

º mas, entre os quais dois de minha Esposa. Continha o pri-
1neiro preciosa comunicac;ao do nascimento, nao do filhinho 
que tanto desejava, Augusto César, mas o de Branca Luísa. 
Foi o grande acontecimento a 8 de junho, as 13,40m., jnsta-
1n~nte no n101nento en: que eu beneficiava um lavrador a que1n 
f u1 perguntar o cam1nho e .que encontrei de can1a, sem re-
cursos. ' 
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Seguimos entao para Goiás. Nas proximidades já esta
vam alguns cavaleiros a minha espera para a grande recep
c;ao que nos esperava. 

Fui levado pelos a1nigos a casa que havia sido preparada 
para nos hospedar - f idagalmente - e onde recebi mu itas 
visitas, entre outras, a do Governador do Estado. 

A 22 partía1nos de Goiás para Regí stro do Araguaia -
de onde prossegui sempre pelo picadao da linha telegráfica 
construícla, em 1890, por Gomes Carneiro. Continuando 1ni
nha n1archa de Registro do Araguaia para Cuiabá, visitei os 
estabeleci1nentos dos Padres Salesianos, nos rios das Gan;as e 
Barreiros; visitei ta111bém índios da na<;ao boróro, tendo sido 
festivamente por eles recebido COlTIO paginejera,. . .. 

A 23 fon1os visitar um aldean1ento - diversas casas em ' 
um pátio, en1 torno de urna casa central, baité. Havia sido 
enterrado no centro do pátio o índio Chico Arara. Fora esse 
pobre índio por min1 liberto, em 1901, quando, co1n a cons
tru<;ao da linha, passei pela Fazenda Santa Luzia. Em urna 
batida contra os bororos, fora aprisionado, ainda menino. Po
bre Chico Arara ! quis o destino que eu viesse assistir a parte 
do seu longo funeral. 

Comec;ou a tardinha o bacororo-mano, a invocac;ao a 
Arói, índio de outras eras, de grande prestígio pelo seu saber 
e bravura. Arói é também a planta, vulgarn1ente chamada 

, ~ ' 
cae te, con1 a qual f azem . os bproros o rólo que carregan1 as 
costas, nas dan~as rituais ' em torno da sepu1tura. No dia se
g~inte, novo bacoróro, pacororo-n1arido - grande roda de es-1 

teira de pipiri ... kéu, ·extraordinaria111e11te pesada, que os índios 
sao for<;ados a equilibrar na cabe<;a, durante algu111 tempo, 
dan<;ando suas dan<;as rituais das cerimónias fúnebres. Hou
ve ainda un1 terceiro bacororo, o bacoróro-toro, em torno da 
se~ultura que adornam com folhas de uacuri, e onde depóem 
objetos pertencentes ao morto - saiotes, cintas, coroas, etc. 

Expliquei a Oarinogo, o Che1nejera, minha idéia de fun
darA ~ povoac;áo indígena de Borória, no local antigo da velha 
colonia de Sao Louren<;o. Seria mais tarde centro ao-rícola 
de grande iinpor tancia para os índios transfonnados em 

0

traba
lhadores nacionais. 

,. Fiz larga distribui<;ao de presentes, mandei abater urna 
res para O banquete e, a noite, promoví Utna sessá.O para OS 
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índios, deslumbrados - projec;óes luminosas, ao son1 do gra
mofone. 

O dia 26 foi destinado aos festejos de outra aldeia ao 
Pagmejera. Haviam os índios aberto urna picada, de cerca de 
tneia légua, diretan1ente da aldeia a encruzilhada das estradas. 
Colocaram sentinelas de 50 em SO metros, para, por meio de 
sinais, terem aviso de nossa aproximac;ao. Ao assobio da sen
tinela da vanguarda, responderaµi os das outras sentinelas e, 
logo em seguida, ouvimos com surpresa um toque de corneta, 
einitido com valen te sópro, sinal de "general em chef e! sen
tido!" Quando nos aproximámos, novo toque e u1na sauda
c;ao com un1 brado dos bor6r-0s, a urna voz. O Cacique Acó
canáro-;repa, apresentou-me a todos os índios que me cumpri
n1entaram. 

Fin da a cerimónia, f oi ele me mostrar o local reservado 
ao meu acampainento, j á limpo, com estacas fincadas para a 
tropa e forquilhas para a minha barraca. o banquete foi as 
23 horas, tendo eu mandado abater u1na res. 

A 28 partíamos para o Mimoso. Pousámos na Ponta do 
Morro, onde a família do antigo Governador Totó Paes nos 
hospedou com grandes demonstrac;6es de apre<;o. Tio Fran
celino veio ao nosso encontro, adiantando-se para to1nar certas 
providencias para nos receber. Chegámos mais cedo do que 
ele esperava, o que nao impediu o foguetório e os clássicos ti
'ros, em sinal de regozijo. Depois, visitas e n1ais visitas, des
pedidas de todos aqueles parentes que se1npre me consideraram 
o chef e da família, ou melhor, do cla. . . e pelos quais tenho 
grande ternura. 

Depois de passar por Cuiabá, inaugurava a 12 de outu- . 
bro as estac;6es de Nhambiquaras e Vilhena, estando presen
tes índios daquela na~áo, a 130 km. de Cuiabá. 

I-Iaviam meus compánheiros seguido a risca a norma es
tabelecida e era, por isso, aí tan1bé1n, grande o progresso nas 
relac;óes com os índios. 

Tomara o Tte. Nicolau Bueno Horta Barbosa a direc;ao 
dos trabalhos de locac;ao da linha quando, con1 seu auxiliar, 
Aspirante Tito de Barros, f oi surpreendido pelos nhambiqua
ras que se haviam, para esse fin1, emboscado em certo lugar 
da picada que se estava abrindo. Recebeu o Tte. Nicolau dois 
f erimentos por flechas, dos quais um bastante grave, no pul-
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mao; o Aspirante Tito foi atingido em quatro pontos dife
rentes, ficando tambén1 gravemente f erido. 

Aludi em ordem <lo dia a ésse fato, elogiando os dois ofi
ciais, por nao terem consentido em que as pra<;as, como re
presália, caísse'm sobre os índios, a pretexto de def esa de seus 
oficiais. Expliquei que, assim procedendo, haviam eles pres
tado maior servic;o do que o maior esfórc;o técnico que pu
dessem ter feíto em benefício da construc;ao. 

Assumi nessa mesma data a chefia pessoal dos trabalhos 
que, aliás, mestno quando doente e af astado, nunca deixaram 
de estar sob minha direc;ao. 

\ 
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Como de Vilhena para <liante o trac;ado de reconhecimen
to atravessava duas vezes o vale do rio Dúvida, coberto de 
espessa mata ria, resol vi f azer novas explorac;óes, na esperan
c;a de encontrar campos. 

Assim, a l.º de novembro de 1911, parti1nos de Campos 
Novos, onde haviam estado em visita diversos índios de Leste 
do Norte e do Sul. 

A 6, estávan1os em Ique, as voltas com a falta d'água. 
Nao pude deixar de 1ne divertir con1 o terror do Dr. 1\i'.[urilo, 
nosso n1édico nessa t¡:Xpedic;ao. Inexperiente nas durezas ·da 
vida do serta.o, es;t.ava certo de que iría1nos rnorrer a sede. 
'Tranqüilizou-ó a chuva torrencial que encheu todas as vasi
lhas e u1n tanque de lona adrede preparado. E a 12 estáva
mos en1 Anajá. 

A 13, continuava o reconhecimento - ribeirao do Salti
nho, ribeirao do índio Pombeiro. Caímos, entáo, em um 
charravascal, cujo emaranhado se ioi atenuando, até que en
contrá111os um terreno de pequenos cap6es, com intervalos are
nosos, se1n vegetac;ao; depois cerrado - héveas, faveiras de 
anta, sucupiras, mangabas. 

Resolvi passar o 1 S de noven1bro num outro campo des
coberto pelo Adriano. Foi dia festivo. Mandei preparar um 
1nastro de 60 paln1os, seudo a bandeira basteada as 6 horas, 
com toda a solenidade - f ormatura do contingente e conti
nencias. Pela prin1eira vez, reboou a "corneta da vitória" na
quelas paragens. Pronunciei algu111as palavras alusivas a data, 
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para exaltar o sentimento cívico, o empenho em corresponder 
ao honrosíssi1110 nome dado a Comissao: "Escola do Dever". 

O dia 16 foi empregado en1 desenhar o projeto da linha, 
de Vilhena a 1tfaria de Malina. A 30, avistáva1nos os Cam
pos de Maria de l\tiolina e, para solenizar a conclusao desses 
trabalhos - sem u111 só doente -, ic;án1os solene111ente a ban
cleira e ~iz breve alocuc;ao de agradecin1ento aos co1~panhei
ros, to<los, desde o mais n1odesto, participantes do esforc;o que 
nos vinha concluzido ªº exito. 

Regressei, entao, a Vilhena, onde cheguei a pé, porque o 
meu animal afrouxara. Encontrei o acampamento em festa 
para m~ receber. Daí inspecionei o servic;o, continuando, en
tao, em demanda dos campos que avistara. 

l\ 25 de f evereiro, instalávamo-nos no acampamento do 
J oaquirh Pareci, assim chamado em homenagem a esse bom 
amigo. Picado por urna jararacu<;u, nao pudemos salvá-lo, 
malgrado todos os esf orc;os e dedica<;áo. 

Havia <'tl tomado a precauc;ao de mandar recolher prac;as 
indesejáveis, o que nao evitou desertores - a 29 de n1arc;o, 
foi tio Miguel, que se ocupava do gado nesta expedi<;ao, dar 
com quatro deles, co1nodamente instalados em suas redes, nos 
campos da Perdiz. Disseratn que eu os tinha 1nandado a fren
te, en1 servic;o. Seguiu urna escolta no seu encal<;o e, depois 
de capturados, clescobriu-se e plano de conspira<;áo que hqv~am 
trac;ado. o fato de ter este f alhado é que determinou a fuga. 
dos f acínoras, en1 busca do Amazonas. 

Eran1 13 ou 14 in1plicados. Reuniram-se, no dia apra
zado, def ron te da barraca-reí eitório, a espera da saída dos ofi
ciais - tratava-se de assassinar-me, dominar meus companhei
ros e tomar conta do cofre, onde supunha1n haver 200 con~ 
tos de réis. O soldado José Joaquim aproximou-se, n1as nao 
se animou a me agredir. Demorando o grupo de soldados 
conspiradores a entrar em forma, foi o Tte. Melo apressá-los. 
O Nazário, que se encarregara da "execuc;áo", quis ainda agir 
e gritou "van1os !" - seus cotnparsas, porém, se acovardaram 
e acabaram seguindo todos para a forma. 

Recebi telegramas pela minha pro1noc;ao. E ra a terceira 
~ue 1ne chegava. en1 pleno servi<;o de ca1npo: a primeira, a ma
JOr, nos pantanais de Aquidauana, construindo a linha de Co
rumbá; a segunda, a tenente-coronel, em marcha nos sertóes 

.. 
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do Juruena, ca1ninho da Serra do Norte; a terceira a coronel, 
nos campos indígenas, estudando a variante que pudesse livrar 
o tra<;ado da rnataria. 

A l.º de abril atravessávamos os ribeiróes Tanajura e Li
ra, continuando a limpeza da picada, a distribuic;áo de postes, 
o esticamento de f io. Está vamos em terreno de urna aldeia 
abandonada, queimada recentemente. Belo campo! E acabei 
descobrindo vastíssin1a regiao aberta pelo fogo das quein1adas 
de antigas ro<;as de índios, urna sucessao de campos indígenas 
aos quais cha1nei Campos 14 de Abril e através dos quais re
solvi lanc;ar a linha, apesar de ser necessário maior desenvol
vimento do que pelo caminho levantado em 1909. Seria esse 
inconveniente largamente compensado pela grande vantagem de 
passar o picadao através de excelentes pastos de capim-gordu
ra. milhá e outras f orragens - o que nao só asseguraria a 
manuten<;ao dos animais empregados pela Comissao, como tam
bém pennitirja estabelecer magníficas invernadas para o gado 
que tivesse de 4 ser transportado de Mato Grosso para a Atna-

A • zon1a. 
Durante a explorac;áo dessa variante do trac;ado de 1909, 

descobri novos grupos de nha1nbiquaras, habitantes dos vales 
dos rios da Dúvida e Ananás. A 13 de abril, depois de um 
campo que se estendia por mais de dois quilómetros, e tendo 
atravessado diversas cabeceiras e pequenas matas, fo1nos sair 
por u1n , trilho de índios perto ele iin1 ribeirao que denominei 
Ávila. Aí f 01nos surpreendidos pelo aparecimento de cinco 
índios desarmados, a gesticular - pareceu-nos que protestavam 
contra a nossa intrusao. Dando-lhes nós a entender que dese
jávamos visitá-los em suas adeias, amenizaram o tom da aren
ga e fizeram sinais para que os seguíssemos. , 

Iam na frente tres índios, no centro eu e o Belarn1ino, 
depois mais dois índios - tio Miguel fechava a marcha. Se
guíamos a trote, porque nossos extenuad0s burros mal podiam 
caminhar. Depois de atravessar 1nata, verdadeiro charravas
cal, debatendo-nos com cipós, taquaras e espinhos, penetrán1os 
em outro campo, local da primeira aldeia, onde fomos rece
bidos. 

Logo que iniciámos a marcha, destacara-se um 
- vinha agora ao nosso encontro com chicha de 
anire - bebida silvestre que rrtuito apreciámos. 

dos índios 
, 

ananas -
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Chovia; chegando a aldeia, encontrámo-los em ranchos 
abertos, a se aquecer em torno de fogueiras, convidando-nos a 
tomar posic;áo junto deles. Instalaram-nos, depois, em urn 
rancho, onde se fez fogo e onde dormimos, embora de so
breaviso, por se tratar de índios desconhecidos, tendo tío Mi
guel e o Belarmino permanecido acordados. Pela manha che
garam as mulheres, curiosas de ver os estranhos hóspedes. 

Interessante circunstancia : quando os cinco índios nos vi_: 
eram falar, junto ao ribeirao Avila, deixara1n ~ arn1as ocul
tas na mata. E já na aldeia, quando alguns chegavan1 arn1a
dos, ordena va o chef e pronto desarmamento. 

Def ron te dessa aldeia, outro grande campo, que nao n1e 
f oi possível explorar imediatamente, por falta de. mantin1entos, 
mas que me pareceu ser os Campos dos Palmares de Maria 
de Molina. 

Despedi-me, dirigindo-me para o espigáo do Noroeste, e 
o.s índios todos, em altas vozes,· nos fizeram compreender- que 
nos desejavan1 aco1npanhar -· cada um de nós foi, entao, se
guro pela mao, como havia sido f eito quando nos recebera1n. 
Assim nos levaram a segunda aldeia, onde encontrámos um 
fogo no meio do pátio e urna velha índia preparando anire 
que foi profusamente distribuído, a ponto de nao podermos 
beber mais. 

Dessa aldeia pude ver, distintamente, os Campos de Maria 
de l\1olina. 

Cuidán1os, entáo, de regressar, passando por un1a ter
ceira aldeia e, depois, por urna quarta onde os caes assusta
ram as mulheres e as crianc;as que f ugiram para o mato. 
Felizmente pude entrar em contacto com alguns meninos e 
rapazes, assegurando-lhes nossas intenc;óes amistosas. 

Chegados ao acampamento, nao tínhamos como retribuir 
a hospedagem amável dos índios - nao havia mais generos, 
a nao ser un1 peda<;o de carne magra que mandei distribuir 
entre eles. Participaram de nosso parco jantar, mostrando
se contentes, co1no se se tratasse de un1 dos seus banquetes. 
A noite houve danc;a. . . e assim passei naquelas brenhas, con
fraternizando com os índios, o aniversário de minha Esposa, 
14 de abril. 

A 15, prosseguimos, acompanhados pelos índios. No ri
beirao Nicolau Bueno, mandei armar o tóldo de minha bar• 
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raca, para os preservar da chuva. Matou-se um boi, para os 
alimentar. A base de sua alimentac;ao nao é, entretanto, a 
carne talvez porque tenhan1 dif iculdades em cac;ar .. Gostam 
de fr~tas, mel, insetos de todo o genero, répteis, e sáo 1nuito 
gulosos de uma lagarta, que atac{l o capim mimoso, e de larvas 
- con1em-nas vivas, saboreando-as com prazer . . Também co
mern terra, as vezes quein1ada, assim COlUO. • • cinzas de ci-
garro. 

Chegara111-me os n1acnados e os f.acóes q.ue eu n:andara 
buscar e cuja distribui<;ao lhes proporc1onou viva alegna. 

A 17 despedi'rarn-se, prometendo voltar. 
Urna hora depois, retrocedía o cacique. É que J oaquin1 

Hospício, nosso arrieiro, encontrara algu!n .tempo a:rás, a 
margem do Pimenta Bueno, um grupo de indios. ~ug1ra de
sastrosamente, espavorido, disparando a arma. V1nha agora 
0 cacique prevenir-me de que, nos seus loucos disparos, havia 
J oáo Hospício atingido um dos índios. Ha:ia1n, por isso, saído 
na rninha batida, preparando-se para se v1ngar. 

Era tudo isso transmitido em linguagem onomatopaica e 
gestos expressivos. Partiu o cacique, deixando-me; entretanto, 
a itnpressáo de que voltaria. 

Continuava o trabalho, recebendo nós a visita de rnuitos 
nhambiquaras, corn presentes de milho e mandioca. A noite, 
cantavam e danc;avan) -· os hornens, em círculo, batiam, os 
pés e1n rit1no coip a cantiga· intercalada de gritos estridentes. 
Depois marchavarrt, anunciando a contra-n1archa com um forte 
bufar, co1no de un1 cavalo. 

E assim se revezavarn a,s visitas de índios nos acarnparnen
tos por onde passávarnos com o servic;o. 

A S de maio, rneu aniversário, fui surpreendido por urna 
con1ovente nlanifestac;áo de alguns companheiros, vindos _do 
acmpamento geral, com clarins e corneta, para tocar alvorada 
a porta da minha barraca. Fui afetuosamente saudado pela 
data e respondi, muito emocionado, com o pensa1nento nos 
meus. 

Fizemos juntos a primeira refeic;ao e, depois que partiram 
os a1nigos, fiz larga distribui~ao aos índios que se f oran1. nluito 
satisf eitos, seguindo eu para o pique. J á agora os índ1os n1e 
auxiliavam, con1prazendo-se em constante intercambio de pre
sentes - nao nos faltavam 1nais anire, massa de mandioca, 
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cará, araruta, milho, favas, amendoim, beiju e também papa
paios, sagüis e coatás ... 

Ti ve, assim, a f elicidade de estabelecer estreitas relac;óes 
de amizade com esses diversos grupos de índios, pací f icando-os 
inteira111ente. 

A 13 de junho de 1912, aniversário natalício do grande . 
José Bonifácio, inaugurava eu a esta~ao a que dei o seu 
nome, a 83 quilómetros de Vilhena. Revestiu-se essa inaugu
ra<;ao de grande solenidade, nao só en1 ho111enagen1 a me1nÓ"
ria do Patriarca de nossa Independencia, como tatnbém em 
consagrac;ao a paz con1 os nhan1biquara~, tidos até entao como 
tribo ferocíssin1a e irredutível. 
. A cerimónia estiveram presentes muitos índios do grupo 

tauites, e foi urna menina dessa tribo quem i~ou a bandeira 
nacional no mastro da nova esta<;ao. 

Inauguraram-se, ao mesmo tempo, duas estac;óes da sec;ao 
Norte : J amari e a provisória do l\tladeira. 

Ainda n1e demorei algum tempo, concluindo o relatório 
até 1910, loe.ando n1ais quatro tanglentes. Despedí-me dos 
índios; disse-lhes que dentro de 10 dias partiría para Tapi
rapoan e que, ao regressar, traria muitos n1achados e facóes. 
!ria levar-lhes esses brindes ªº acampamento; deveriam, por 
isso, abrir ca1ninhos para eu passar co1n os cargueiros. 

A 20 de seten1bro\ era eu chan1ado ao Rio pelo Mini~
tro da Viac;á:o. 
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COMISSAO DE LINHAS TELEGRÁFICAS DE 
MATO GROSSO AO A1\1AZONAS 

1913 

XVI 

A 28 de janeiro de 1913 seguia eu do Río para Mato 
Grosso, via Manaus. Ia inspecionar a linha da se<;áo norte, 
a partir de Santo Antonio do Madeira até o J amari. 

Retiraram-se, ao toque da campainha, os amigos que me 
haviam acompanhado, f icando eu absorvido na minha saudade. 
Depois o paquete se pos em movimento, passou defronte do 
Imbuí e avistei, distintamente, Copacabana, onde a minha famí
lia estava agora residindo. Fiquei a contemplar aquele peda<;o 
de praia onde me f icava o corac;áo, até que o paquete se in
clinou para o Norte, quadrante Noroeste ... recolhi-me, entao, 
aó camarote, de onde nao mais

1 

saí naquele dia. 
A 10 de fevereiro transbordava, en1 Manaus, para o Cos

mopolita, e a 12 entrávan1os no río Madeira. Subía1nos len
ta1nente, observando as margens, falando, as vezes, com pes
soas dos ranchos. 

E, estudando o problema, de acórdo com o que ouvia de 
uns e outros sobre os parintintins, projetei estabelecer na Bar
raqueira do Pasto Grande a Vila Parintintins - dedicada aque
les que tantas persegui<;óes haviam sofrido dos crueis serin
gueiros da regiáo - para que o povo do Amazonas e do Madeira 
con1 eles confraternizasse, aprendendo a conhece-los. Seria 
mais urna vitória para o "Servi~o de 1ndios", ou melhor, urna 
derrota do egoísmo pelo amor ... 

Tomámos a 21 a lanchinha Alice, para ir a Calana, onde 
chegámos as 17 horas, esperando-nos dois funcionários do 
Servi~o de 1ndios. Fomos ao rico barracáo do Sr. Ascenzi. 
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Recebeu-~e comas ma~o~es demonstrac;óes de amizade, exigindo 
que eu f1zesse as refe1c;oes con1 a sua família. 

A~ permanecí alguns dias, cuidando de comprar em sua 
casa generos a nos serem entregues em Pimenta Bueno e es
peran?o a lancha que a casa pós a nossa disposi<;ao e que nos 
devena conduzir Gi-Paraná acima, até Pimenta Bueno. Aí 
pretendia eu estabelecer um almoxarifado, de onde abastece
ríamos os acampamentos, por via fluvial. 

É que a constru<;áo da linha de José Bonifácio iria avan
c;ar para Baráo de Ñlelga¡;o, devendo as explorac;óes parciais 
procurar campos, para colocar a linha no ponto de confluen
cia do~. ríos Co1nen1ora<;ao e Pimenta Bueno, de n1odo a poder 
ser utilizada a navega<;áo do Gi-Paraná no servi<;o de abaste
c~mento. ~eixar-nos a Casa A~cenzi os mantimentos adqui
ridos em P1menta Bueno era, pois, coopera¡;áo de real valor. 

Par.timos, afina!, a 27 de mar¡;o - bóca do Juruá, porto 
do Para1so. Paassámos pelos marcos que assinalavam a divisa 
do Amazonas com Mato Grosso. Logo depois da Cachoeira 2 
de Novembro, fazia o Gi-Paraná urna enseada, resultado do 
est~angulamento do rio na cachoeira, de onde partiu urna pri
me1ra tropa co1n cargas nossas. E a 29 seguíamos a cavalo 
para o Remanso Cachoeira 4 de l\1ar¡;o, onde encontrámo; a 
lancha Bodicéia, con1 dois bateloes aos lados e um a reboque. 

Chegá1nos ao barracao Maruins, ta1nbén1 de propriedade 
de Ascenzi & Cia., onde fize1nos aincla diversas aquisi<;.óes. 
Passámos, depois, pela boca do rio Sao J oao, onde o Gi .mu
da va de rumo, voltando completamente o seu curso de Sul 
para Norte. 

Depois de diversas cachoeiras, chegán1os a S. Felix, onde 
havia vários barracóes de seringueiros. Entrámos n~ Taru-
1na, aportando ao barracao Niágara de onde a lancha retro
cedeu. Foi um pouso abo1ninável, esse barracáo abandonado 
e imundo. 

A 3 de abril, iniciámos a n1archa, tentando eu o levan
tamento expedito do rio, calculada a velocidade da embarca
c;áo por estitnativas, urna vez que eu nao dispunha de urna 
c~rrente métrica ou trena. Fomos pousar na Cachoeira da 
Ltberdade. Péssimo pouso ! Na mata úmida foi preciso fazer 
un1 pequeno rancho, para nos resguardar da chuva. 

24 
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A 4, continuávamos o levantamento e a 5 pousávamos na 
ilha da Formiga. A 9, passámos pelo rio Massangana, em 
cujas cabeceiras tem os ariquemes suas aldeias. Dirigimo-nos, 
depois, para a aldeia do Tuchaua J alumi6. Nao conseguimos 
atingir a aldeia, mas encontrámos alguns índios que se pron
tificaram a nos acompanhar na explora<;áo. 

A 19 seguía eu na 1\!Iisssioneira acon1panhada por urna 
canoa que tinha por fim dar--lhe o cabo en1 todas as cachoei
ras ; e eu ia anotando a curiosa linguagen1 dos canoeiros do 
Gi: 

d 1,, "Q . f'I" "Leva todo mun o . uenna coro e . - empregar 
o máximo esf6n;o para vencer urna corredeira ou "ponta de 
água ", como a chamam esses rudes barqueiros. "Ala com f é 
e esperan~,· para o barco nao vir para a pedra, gente !" "Em
purra para f ora a cara dele!" (bateláo) "Chama nas paieta 
e deixa está ! " " Cava tudo ! " 

E subíamos corredeiras, cujas pedras eram constituídas 
de rocha ··arenítica, conhecida pelo nome de pedra de amolar. 
Foi preciso descarregar um pouco o batelao para faze-lo atra
vessar a pulso um pequeno canal de cerca de dois metros de 
largura. 

Depois de diversos barracóes, seguimos por um trecho to
talmente despovoado. Novamente barracóes, corredeiras, al
gumas dif íceis de transpor. Encontrávan1os, as vezes, boa 
acolhida e excelente ref ~i~ao, outras vezes, porém, arrene.g~
vam-se os canoeiros co1n as dificuldades. Depois, Urupá -
baca.bais, inajá, bacuri - e diminuiram os piuns. 

Ricardo Franco, aniversário do nieu Benjan1iin. Essas 
datas, tao caras ao meu corac;ao, tenho passado sem o doce 
convívio dos meus, embrenhado nestes sertóes, onde procuro 
servir a Humanidade, servindo 1ninha pátria. Fico como que 
embevecido, transpondo esta imensa distancia, pelo pensamen
to, até o meu lar, uro lar com-0 poucos humanos tero a for
tuna de possuir. 

Parei no porto dos índios, defronte do rio Rolim de Mon
ra, para deixar machados, colocados em f orquilhas - como 
~inal de paz; aí coloquei urna bandeirinha feita com o meu 
len<;o. 

Perto do Igarapé da Pescada fomos ter a uro tapiri dos 
indios, coro diois jiraus _1na frep.te, onde encontrámos uro 
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grande encapado de folhas de palmeira, contendo castanhas de 
tocari. Ao lado, machados esculpidos em pau, se1nelhantes aos 
de pedra. Certo de que eram presentes para nós, tomei-os, 
deixando ero seu lugar os machados e terc;ados que trouxé
ramos. Pena foi nao termos encontrado os índios. 

Seguiam-se os igarapés e continuavam o levantamento. En
contrámos mais dois jiraus com terc;ados e machados de casca 
de pau - modo pelo qual os índios se comunicavam conosco. 
Substituínio-los por machados e outros brindes. 

5 de 111aio de 1913 - passado nessas brenhas, tao só ! 
Depois, Pi1uenta Buen-0. Despachei a J\d:issioneira. . . e, 

con1 ela, um Sr. Luz que nos quisera acon1panhar. Mas a 
Co1nissao só tem lugar para os "ricos de corac;áo". . . Córre
go do Campo, Cabeceira da Samambaia e daí para Barao de 
Melgac;o. Mandei que o Dr. 11oritz se recolhesse a Cuiabá, 
para voltar no ano seguinte, a f im de continuar a explora<;áo 
das vertentes do rio Corumbiara. 

Passei, coro o Amarante, por diversas aldeias de índios. 
Na do Cacique Urucuma, grande recepc;ao, como ero nenhuma 
outra. Sao indios barepite e kepe kerinate. Logo planejei 
hannonizar essas tribos, como venho f azendo. Despedimo
nos e retrocedemos, aco111panhando-nos os niesn1os índios das 
aldeias Puti-nók, Tekne-nók e Paqjarupe-nók. Partí, entao, 
para José Bonifácio, onde estava o Dr. Moritz a 1ninha espera. 

A 7 de junho, reconhecimento, , de Tres Duritis para o 
N'~scente, cotn tio Miguel, Joao Lucas, Joao de Deus, Joa
qu1111 Sbl e Major Libanio. Pretendia explorar os campos 
que existia1n perto do rio Uiniare (Ananás) . Retrocedemos, 
depois para o Retiro, descobrindo campos que se ligavam aos 
Ca1npos Indígenas do Retiro Tres Buritis - seriam eles re
conhecidos depois que eu voltasse da Barra dos Bugres. 

Seguí do retiro Tres Buritis para José Bonifácio, visi
ta~do, ero ~an:iinho, os índios da aldeia Carumicharu. Aí plan
te1 129 ca3ue1ros, formando un1a rua que ia até a Cabeceira 
l\1aria de Molina. Na frente e no fundo das casas havia duas 
fileiras de eucaliptos, já bem desenvolvidos ; com os cajueiros 
e as palmeiras de cocos da Bahía, embelezariam os eucaliptos 
a estac;ao de José Bonifácio que completava o primeiro ani
versário da sua inaugurac;ao. A bandeira f oi ic;ada por urna 
indiazinha de dez anos. 
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Muito me vinha esfor~ando para que reinasse paz entre 
as diversas tribos e já era apreciável o que conseguira. Segui, 
com o Amarante e o índio Taiá, para o Campo dos tauites, 
com esse objetivo. Constrangido, a princípio, confraternizou 
Taiá com os indios tauites, do grupo nuchelá, trocando suas 
contas. Tirou, espontaneamente seu colar de conchas e ofe
receu-o a um índio doente; convidou, depois, a virem a sua 
aldeia, to111ar chicha e comer beijus. 

A 19 de junho, chegávan1os a Vilhena, onde recebi e des
pachei correspondencia, partindo para Campos N ovos, inspe
cionando a ponte que se estava construíndo sobre o Doze de 
Outubro. 

Passei pela estac;ao Nhambiquaras. Poucas árvores f ru
tíf eras se haviam salvado, das enviadas do Río, mas houve 
grande colheita de feijao, arroz e milho, bem como de legu
mes. Depois, J uruena, Sauó-ruiná, Huate-sue, Cabeceira do 
Buracáo, Cabeceira da Mandioca - porque aí sempre se obti
nha mandioca dos índios chefiados pelo velho cacique Uarácuri
riguac;u, nosso primeiro guia nos sertóes do J uruena. 

Atingimos Aldeia Queimada, onde permanecemos tres 
dias. Co111binei com os chefes corarini a n1udanc;a da tribo 
para Aná-uiná ou J uruena, onde se estabeleceria definitiva-
111ente, para se encarregar da conservac;áo do trecho compre
endido entre J uruena e José Bonifácio. Os uimarés se encar
regariam do trecho entre J uruena e Butía-are, e os caxinitis, 
entre Butia-are e Diamantina, isso é, 394, 200 e 203 quilo
metros, respectivamente. 

Voltaram-me os acessos de f ebre - ten do ti do, a 7 de 
julho, um com mais de 400, - tive de me deter, em caminho, 
a fim de esperar que cessasse. 

Seguimos, entao para Tapirapoan, em automóvel, para a 
Invernada da Serra. Depois, Barra dos Bugres, pousando em 
casa de André Rondon, onde estive estudando as condic;óes dos 
can1pos aí existentes, para estabelecer urna povoa~áo indígena 
com centro agrícola. 

Fui, depois, inspecionar o Pósto de Fraternidade Indí
gena e o servic;o de pacificac;áo dos índios barbados, a cargo 
do tio Francelino. Ordenei que se n1elhorasse o caminho e 
fósse este prolongado até encontrar o trilho principal dos ín
dios. Para junto d€ urna cabeceira, seria transferido o cen-

... 
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tro de atra<;áo - um grande rancho, dentro de um cercado 
de arame, a cuja porta viria ter urna estrada bem limpa, de 
quatro metros de largura. Partiría do entroncamento do cami
nho que mandei melhorar, com o trilho principal dos índios, 
onde, em um pequeno rancho, se iriam colocando os brindes 
f raternais. 

No pósto se criariam galinhas e se fariam plantac;óes, de 
modo a ser. além de base principal de pacifica<;áo, centro-escola 
agrícola, de onde se retiraria1n recursos para a alimenta<;áo do 
pessoal. Seria, ao mesn10 te1npo, estabelecido um ran1al tele~ 
gráfico que ligasse Barra a estac;ao de Parecis, na linha tronco. 

A l.° de agosto, Varzearia. Segui com tio Miguel e o 
Zacarias para Zutiacure. Pelo José Ladino, mandei chamar 
o Amure Anibal que chegou alta noite. Queria saber dele 
qual o n1otivo que o levara a abandonar o núcleo Capanema, 
onde ou o havia estabelecido com o seu povo. Disse-me que 
o inspetor Severino o obrigara a retirar-se, com toda a sua 
gente. Chegara a ponto de o ameac;ar de morte, porque sua 
sobrinha, Emília, se recusara a viver com ele. Em vista da 
queixa, prometí punir severamente o culpado. E, com ef eito, 
em Barao de Capanema ouvi o Severino que titubeou, sem 
encontrar 111eios de se defender. Demiti-o, en tao, solenen1ente, 
a ben1 da 111oralidade e dos bons costu111es. 

Por urgencia de servic;o, parti .para Aldeia Quei111ada. 
Resolvidos todos os problemas, preparei . a viagen1 para Utia
riti - tropa e automóveis, comboio de índios - deixando 
ao Mário a incumbencia de conduzir essa expedi<;áo. Segui, 
entáo, para Utiariti, com tio Miguel e um menino pared, lá 
chegando a 30, quase ao mesmo tempo que o Mário com a 
tropa. 

Em Buriti, f iquei a espera do masca te J uca, porque de
se java pó-lo em rela<;áo com os parecis, encarregados do porto 
de Zolaáuiná, para que lhes vendesse aquilo de que necessi
tasse1n. 

7 de Setembro - 3.° aniversário da inaugurac;ao do "Ser
vi<;o de Prote<;áo aos índios". Quanta coisa feíta em tao curto 
prazo ! A pacifica<;ao <le tribos tidas como indomáveis bastaria 
por si só, para justificar as grandes despesas feitas. Os traba
lhadores nacionais, por seu lado, tinham a saúde muito melho-

' 



372 ESTHER DE VIVEIROS 

rada e muitos dos seus problemas resolvidos, grac;as a soli
citude com que deles vinha cuidando o Servi~o. 

Segui para o acampamento geral das se<;óes do Sul. Ao 
passar pela Aldeia do Norte, quiseram os índios que aí pousás
scmos, tendo preparado alojamento. Mas, n1algrado a insis
tencia e a promessa de que estavam para chegar índios nenes, 
com massa de mandioca para nós, tiven1os de partir. Antes, 
porén1, houve distribui~ao de brindes. 

Era constante o contacto - seguia111 os índio~ conosco, 
partian1, para 1105 alcanqar n1ais adiante, pousando, as vezes, 
em nosso aca1npan1ento. Eu exultava co1n essas relac;oes an1is
tosas que, dia a día, .se tornavam mais tirn1es. 

Passei pelo Juína, o mais belo curso d'água daquele gran
de siste1na. Fizen1os u1n bom e grande rancho . para o desta
camento de regionais, sob o comando do Cabo Paixao, incum
bido da balsa aí construída. Deixei, tambén1, elementos para 
que se desenvolvesse cria<;a.o. Depois, Nhan1biquaras, Campos 
Novos, Vilhena, onde mandei plantar n1uito café e onde soube 
gue os índios se preparavam para vir ao n1eu encontro. Em 
Tres Buritis, mandei plantar a roc;a da fazenda, tendo eu 
próp:io participado dos trabalhos. Saboreávamos, as refeic;óes, 
clehc1osas verduras da horta que, en1 fins de maio, eu n1esmo 
preparara. 

Em José Bonifácio, deixei o parec1 Zacorioso, para que 
aprendesse a tratar do gado; Barao .de Melga<;o, a 4 de outu-
bro. · 

Recebi telegra1nas dos Ministros da Guerra, Viac;ao e 
Exterior sobre a escolha do n1eu non1e para organizar a co
missáo que deveria acompanhar o Sr. Roosevelt, ex-presidente 
dos Estados Unidos, na sua viagem através do 13rasil. 

Tomei provfidancias imediatas - porque o prazo era 
mu~to curto - e no dia seguinte desceria para Pimen

1

ta Bueño, 
a f1m de encetar a marcha para Manaus, em demanda do Río. 
.Cuidei dos índios dos quais nos encarregáramos : Antonio 
Uamotore acompanhar-me-ia e o Frederico iria com o Ama
rante. Seriam ambos matriculados em un1a escola profissio
nal para estudar telegrafía, a fim de poderem ton1ar conta das 
estac;óes de Utiariti e Ponta de Pedra. 

Fui distribuindo brindes pelos jiraus, en1 muitos dos quais 
encontrava presentes de castanhas. 
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U rupá, de onde levámos um pobre seringueiro bem 
doente; foz do río J auí, barra do rio Taruma. No post o 
Dois de Novembro, encontrei a lanchinha Olga. Depois Ca
lama, onde se achava a minha espera o aviso de guerra "Ci
dade de ~'1anaus". F oi esplendida a descida do Madeira. 
Em Manaus fiz con1pras e a 27 embarcava no Babia, com 
solene bota-fora, alegrado por música e discursos. 

Prosseguia a viagem com muitas visitas de amigos nos 
portos - em ~'1aranháo, a do Pedro Dantas, meu bom e que
rido con1panheiro. Viagem muito agradável, em un1 mar que 
parecia "lago ªrul, sem ondas, ne1n espun1as ... " 

A 11, chegava ao Rio, apresentando-n1e aos Ministros e 
cuidando logo de organizar a expedi<;ao. Foram tao aciden
tados os nieus días, que mal pude ter o inefável gozo da com
panhia dos meus ! 

Aceitei a incun1bencia de acompanhar o Sr. Roosevelt, 
sob a condic;áo de que a expedic;ao nao circunscreveria sua 
atividade a urna excursáo com episódios cinegéticos, e foi apro
vado o plano de organizac;ao da "Expedic;ao Científica Roose
velt-Rondon", com o objetivo de se realizarem estudos geo
gráficos e de história natural. 

Fui, .entao, chan1ado pelo seeretário do Ministro, Co
n1endador Carvalho, a fim de acertar medidas concernentes 
as gratificac;óes. Respondi-lhe, categorica1nente, que já rece
bia vencimentos, con10 .oficial do exército e que, portanto, 
seguiria para a expedigao col.n ,esses vencitnentos. 

- ~ A 25, partia un1a parte da expedic;ao e a 28 eu via Sao 
Paulo. 

Tive en1 Ara~atuba, o prazer da visita de íridios cajn
gangues - que, durant~ muito tempo, haviam sido conside
rados ferocíssin1os ! 

Viajámos pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ainda 
em construc;ao, e as 5 horas de 6 de dezembro partíamos da 
estac;ao de Rio Verde para a ponta dos trilhos do trecho de 
Leste. Seguimos daí a cavalo, até alcanc;ar a outra ponta dos 
trilhos, da parte Oeste. Insistiram os engenheiros para que 
fizésse1nos urna refei~áo mais substancial, mas o te1npo urgia 
e, co1n um sitnples caf ezinho, montámos a cavalo - para só 
apear as 16 horas, na n1argem do rio Pardo onde, as 19 horas, 
f izemos a única ref ei~ao desse dia passado sob a impiedosa 
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canícula de dezembro e debaixo da terrível poeira roxa da 
estrada de rodagem. Nao se animaram meus acompanheiros 
a protestar, senáo comparando nossa viagem a urna aposta de 
corrida ... 

Aí pousámos, para acordar ·a. urna hora da madrugada, a 
fim de partir exatamente as duas, como eu havia fixado. 

A noite estava escuríssima e t~1nei a vanguarda, seguindo
me os companheiros um a um. Daí a pouco, ao sentir no rosto 
o contacto d~ cipós e galhos de árvores, disse : 

- Esta1nos errados, voltemos ! 

Logo, porém, encontrei a estrada e ordenei que n1e seguis
sem, sem perder de vista o animal da frente. 

Esta cena reproduziu-se, sem que n1eus companheiros a 
pudessem explicar. Só depois, ao confessarem que, com gran
de sacri fício, me tinham acompanhado, sem comer nem dor
mir, tiveram a explicac;áo na minha pergunta : 

- Entáo, voces nao dormem a cavalo? 
E, entre gastosas risadas, identificaram minhas "erra

das" com os meus · cochilos a cavalo. 

Conseguí, assim, chegar a. tempo de receber nosso ilus
tre hóspede no limite do território brasileiro. Sabíamos, por 
informa<;ao do Itamarati, que ele deixara Assun<;ao a 8; n.ao 
poderia, pois, tardar. 

' Com efeito, a 11 de dezembro ancorava o Nioaque na 
foz do rio Apa e, duas horas depois, observando 9 "est\rao 
do SuP' ·que do ponto em que estávamos ancorados se esten
dia em longa linha reta, avistámos um vapor, navegando com 
toda a velocidade. Foi o tempo de enfiar, as carreiras, o 
uniforme branco, escolhido para a ocasiáo, e aguardar, no tom
badilho do Nioaque, o desejado momento de nos avistarmos com 
os nossos hóspedes. Nao perdíamos de vi~ta o pequeno vapor 
que, novo Proteu, ora conf irmava nossas esperanc;as, ora nos 
desanimava. Verificámos, afinal, que se nao tratava do .Adol
fo Riquielme e sim de rebocador conduzindo índios a um 
dos estabelecimentos das margens do Paraguai. 

Logo cedo, no dia seguinte, esquadrinhávamos o horizon
te. e as 10 horas aparecia, afina}, ªº fundo do estiráo, o 
desejado Adolfo Riquielme, podendo nós distinguir o pavilháo 
paraguaio, logo depois. 
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As 11 e meia correspondía o Sr. Roosevelt aos nossos 
amistosos acenos, antecipa<;áo dos cumprimentos que lhe leva
na, com a minha oficialidade, oferecendo-lhe, como determi
nara o Governo do meu País, a mais cordial hospitalidade. 
Logo que deitou ancora a canhoneira paraguaia, para ela pas
sei - foi entáo o ceremonial de apresentac;óes habituais a di
plomacia européia e ao qual tinha que se submeter o homem 
que, no sertáo, freqüentava as cortes dos boróros, dos parecis, 
dos nhambiquaras. . . Esta va eu, entretanto, perf eitamente a 
vontade. É que as circunstancias exteriores nos preparam 
para os acontecimentos - quando cumprin1enta1nos a moda 
bororo, estamos prontos para o forte odor de corpos nus, pin
tados de urucum e, em compensa<;áo, quando trocamos ama
bilidades na língua de JVf.oliere, somos, insenivelmente, leva
dos a gestos e palavras de apurado requinte. 

Cumprimentando o Sr. Roosevelt1 em nome do Governo 
brasileiro, oferecendo-lhe nossa hospitalidade, apresentando-lhe 
os membros da comissáo brasileira - que, a partir desse mo
mento, ficaria as suas ordens - to1námos contacto com aquele 
que viria a ser grande amigo do Brasil. Respondeu, nao só 
com a distin<;áo característica de sua grande inteligencia e 
alta cultura, e.orno tambén1 com encantadora afabilidade. 

Era inten<;áo do Govemo brasileiro receber a comissáo 
americana a bordo do Nioaque na foz do rio Apa mas senti, 

1 

ao aludir a essa parte do nosso programa, que seria para os , 
oficiais paraguaios grande decep~áo nao conduzir o ex-presi
dente até Corumbá. Como nosso objetivo era o mesmo, pres
tar homenagen1 ao nosso hospede, cedi, feliz por exprimir meus 
c;entimentos fraternos. E seguiu o Riquieln1e, escoltado pelo 
Nioaque. 
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Quem sugerira ao Sr. Roosevelt a td.éia de unla excursáo 
a América do Sul, fóra Father Zahn1, seu antigo condiscípulo 
e con1panheiro de leitura de Dante - do qual eram ambos 
ardorosos admfradores. Isso se <lera ein 1908, quando Roose
velt terminava seu mandato presidencial. Mas estava ele, 
entáo, absorvido por projetos de urna viagem a África do 
Sul. 

' J 

Ao aceitar, em 1913, convites da Argentina e do Brasil 
para fazer conferencias em certos meios intelectuais, resolveu, 
urna vez terminadas estas, ganhar o Amazonas, através do 
se~táo. Escre{Vett, ~tao, a Father Zalun que aderiu ime
diatamente ao projeto. 

Ficou assentado que a expedi<;ao Roosevelt estudaria a 
fauna da;quela regiáo e · dela forneceria exe1nplares ao Ame
rican Museum of Natural History de New York, particular
mente interessado em colec;óes provindas das regié5e1S divi
soras das bacias do A1nazonas e do Paraguai. As bagagens 
da expedi<;ao f oram, assim, rotuladas com os dizeres : "Colo
n el Roosevelt's South American Expedition for the American 
Musa1n1 of Natural History". 

Completariam a expedi<;áo dois naturalistas, Cherrie e Leo 
E. Miller, veteranos das florestas tropicais; o secretário de 
Roosevelt, Frank Hasper; J acob Sigg - que acumularia as 
func;óes de cozinheiro, enfermeiro e assistente de Father Zahm; 
Anthony Fiala, antigo explorador dos polos. Seria este chefe 
do equipamento que deveria conter, especialmente, tudo o que 
pudesse defender os expedicionários de insetos e répteis, além· 
de 90 latas de alimento concentrado, cada urna com rac;ao para 

RONDON CONTA SUA VIDA 377 

cinco homens, em um dia, reac;é5es compostas e acondicionadas 
pelo próprio Fiala. 

O filho do Sr. Roosevelt. o Sr. Kern1it, reunir-se-ia a 
expedic;ao, no Sul do Brasil, onde se achava havia alguns 
meses. 

Como j á disse, aceitara eu o convite para acompanhar o 
Sr. Roosevelt, ponderando que o fazia certo de que se nao 
tratava de excursao esportiva, n1ais ou menos perigosa, e de 
que o Governo ligaría aos intuitos do Sr. Roosevelt objetivos 
cientí ficos de utilidade para nossa Pátria. Na expedic;ao P~o
osevelt, colocada nesse . pé, viu o Dr. Lauro Müller, Ministro 
do Exterior do Brasil, além de tudo, um n1eio de tornar nosso 
País conhecido no exterior. Ofereceu, pois, ao ex-presidente 
dos Estados Unidos a. cooperac;ao do B¡asil. 

Aceitou ele pressuroso - sua expedic;ao teria, com o 
apoio oficial, verdadeiro valor científico, sob o ponto de vista 
do Museu de Nova York; traria, ao mesn10 tempo, in1por
tante contribuic;ao a geografía de tuna das zonas 1nenos conhe
cidas da América do Sul. E a expedic;ao passou, assim, a 
se chan1ar "Expedi<;áo Científica Roosevelt-Rondon". 

De todos os can1inhos a seguir, parecía-me ·preferível to
mar pelos rios Arinos, J uruena, Papagaio e Dúvida. Deter
minei, por isso, que fóssem embarcac;é5es dispostas nas n1argens 
desses ríos, em pontos de faoil acesso aos exploradores. Man .. 
dei, entretanto, preparar, em ·nossa sec;ao de desenho, cartas 
de cinco itinerários, para que o Itamarati os submetesse a 
apreciac;ao de nosso ilustre hóspede - escolheu ele o que 
maior nú1nero de dificuldades e in1previstos oferecia: o do 
río da Dúvida. 

É preciso notar que era o ex-presidente u1n apaixonado pe
ios estudos de história natural. Quando no governo dos Estados 
Unidos, dispensara especial aten¡;ao ao Museu de Nova York, 
mandando consignar f orte dotac;ao on;an1entária, para prover 
as riecessidades de um estabelecimento modelar. Por isso se 
empenhava no desenvolvimento dessa parte de sua obra, dando
lhe tu do quanto esta va ao seu alcance. Verif iquei que o espí
rito e a corage1n do Sr. Roosevelt só estavam a servic;o das 
cac;adas, com o nobre objetivo de obter espécimes para o 11u
seu. 
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Realizar-se-ia, assim, da hacia do Paraguai a do Amazo
nas a travessia de nossa imensa selva, quase desconhecida, em 
ex~edi<;áo científica, utilíssima ao Brasil e altamente valiosa 
para nosso ilustre visitante, e nao urna exursao cinegética que 
se nao coadunaría com as atividades e o caráter de nenhum 
de nós. 

Ficou a expedi<;ao assim organizada: Cherrie e Miller 
- trabalho zoológico ; Eusébio de Oliveira, geólogo brasilejro 
- trabalho geológico; Tte. Lira, supervisionando-o eu - tra-
balho astronómico, confirmado por comunica<;6es, telegráficas, 
con1 um de meus assistentes, em Cuiabá, Tte. J úlio Caetano 
I-Iorta Barbosa, para garantir minuciosa compara<;ao de lon
gitudes, pela hora; Tte. Lira, ajudado ~o: Kermi~ ~e Fia~a, 
sob minha supervisao - trabalho cartograf1co; Cap1tao Am1l
car - chef e de transporte; Dr. Cajazeira - médico. 

Cuidara eu, ainda viajando de Manaus para o Rio, em 
escolher profissionais competentes e nos quais fósse possível 
confiar, para os servi<;os de astronomía, determina<;áo de coor
denadas geográficas, topograf ia, botanica, zoo logia e geología, 
além de encarregados de setores relativos a adn1inistra<;áo ge
ral. E conseguira, realmente, um grupo de elite. 

Conversávamos 1nuito sobre as dificuldades a enfrentar: 
piranhas hemófagas, crocodilos, sticuris, on<;as ... , 'que nao 
entravan1 em linha de conta, ante os verdadeiros perigos do 
sertáo - os mosquitos e as f ebres que ocasionatn; f ormigas 
venenosas que obrigam, as vezes, ªº exodo aldeia inteiras, e 
disenteria, e fome ... 

Detivemo-nos em Porto Murtinho e fomos, a bordo da 
canhoneira Riquielme, ao jantar que o Sr. Roosevelt oferecia 
a comissao brasileira e, no dia seguinte, oferecíamos, a bordo 
do Nioaque, um almo<;o, em honra a oficialidade do Riquielme. 

Continuávan1os a subir o rio que parecía un1 espelho, a 
refletir as palmeiras das margens. Nao perdía o Sr. Roose
velt ocasiáo de dizer quanto agradecía ao Governo Brasileiro 
o lhe ter proporcionado tao empolgante expedi<;áo. 

Ca<;avam-se, para a colec;áo: jacarés. mais numerosos, a 
medida que avanc;ávamos; nas margens, onde as florestas de 
palmeiras se estendiam por léguas e léguas, cegonhas, garc;as, 
ibis, bandos de corvos marinhos, além de grande variedade de 
aves aquáticas. 

• 
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Era a primeira vez que por ali passava a bandeira ame
ricana, disse um dos rancheiros da margem paraguaia. 

A 14, estávamos em frente ao lendário Forte Coimbra. 
J á corría o rio entre margens brasiieiras e se alarga va, a ponto 
de parecer um lago.. Do tombadilho contemplámos inigualável 
por de sol - sobo céu rubro, sombreado, ao longe, para Leste, 
por nuv,ens amea<;adoras, o rio parecia ouro líquido, a correr 
entre o verde das margens. 

Nao visitámos o Forte, nem a famosa Gruta do Inf erno, 
por considerar o Sr. Roosevelt o tempo quase insuficiente para 
levar a ,cabo o nosso programa. 

As 14 horas passávamos o nlarco da fronteira com a Bo
lívia, a margem direita do Paraguai. 

A 15 de dezen1bro - Corumbá. Diversos navíos, entre 
eles o navio paraguaio em que viajara o Sr. Roosevelt, já agora 
a bordo do Nioaque, nos acompanharam, com banda de mú
sica e passageiros a ovacionar os expedicionários. Banquete 
e recep<;ao, oferecidos pelo Conse!ho l\1unicipal, homepagens 
prestadas pelas autoridades. 

A 16, almo<;o de despedida aos oficiais da canhoneira 
paraguaia e ao.s men1bros da comissao americana. 

A 17 de dezembro, partía111os, o Sr. Roosevelt, eu e al
guns companheiros, para a grande fazenda de gado Palmei
ras, a margerri do rio Taquari - propriedade do . ex-gover
nador do Estado, Almirante, Alves de Barros. Subimos o 
Taquari, en1 cujas nlargens os jaburus formavam quase um 
fundo branco que as colhereiras ponteavan1 de rosa. Ca\á
mos interessante exemplar, um ta111anduá-bandeira que, com 
passo lento e em pequenos saltos, passeava. É ele capaz _de 
lacerar, com suas garras, homens e animais. Foi esplendido 
início, porque se tratava de belo espécime cuja pele seria, para 
os admiradores novaiorquinos, belo testemunho da ra<;a de 
comedores de f ormigas sul-americanos. . 

Chegámos, a noitinha, ao desembarcadouro da fazenda, 
onde nos esperavam pe6es e vaqueiros. Sentados em torno das 
fogueiras que tinham acendido para passar a noite, fizeram 
chorar as violas, cantando nostálgicas modinhas. Calor e si
lencio, n1as, no confortável navío, a ouvir as plangentes me
lodias dos vaqueiros .que a luz das f ogueiras transf ormava em 
estranhos fantasmas, foi a noite muito agradável. 
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Partimos de manhá, a cavalo - o Sr. Roosevelt, para a 
casa da fazenda, a mais de 30 quilómetros do embarcadouro 
e eu, para preparar urna cac;ada de onc;as, de n1odo a eliminar 
a possibilidade de ,qualquer acidente. 

Nao é preciso ser Nemrod para saber que, ao ouvir o 
latido dos caes, urge acudir para evitar que seja algum morto; 
que, ao enfrentar a onc;a, é necessaria calma e firmeza, rápido 
golpe de vista e detern1inac;ao ; que as pernas só devem ser
vir para sustentar um corpo que náo tre1na; para t¡.áo compro
meter a precisao do ~iro. Aliás, ainda que se merecesse o 
título de "velocípede", como Mercúrio, nao adiantaria correr 
- em urna cac;ada de onc;a, trata-se de matar ou ser morto. 
É preciso nao ter pressa de atirar, porque seria perigosíssimo 
errar o tiro. Se a on<;a abanar a cauda, é nao perder tempq, 
porque está na iminencia d.e, COlTI Uil1 salto, 1an<;ar-se sobre 
o cac;ador, subjugá-lo e esmagar-lhe a cabec;a com seus for
midáveis dentes. Ca<;a<lores experientes cac;am, por isso, com 
azagaieiros cuja func;ao nao é matar a onc;a e sim proteger 
o cac;ador - esperando, com a azagaia em posi<;ao, que a 
onc;a, de pé, sobre as patas posteriores, ~e lar¡.ce para o fatal 
abra~o sobre o ferro da az~gaia. ' 

A estrada era, a princípio, através do :banhado; depois, 
cortada em plena floresta exuberante e animada pelo canto 
dos mais diversos pássaros, pela algazarra de periquitos, pa
pagaios e araras de vivas e variegadas cores. A mais rica 
avi-fauna que lhe fóra .dado observar, <liria Roosevelt. 

Pastagens a per.cler de vista, ao sair da floresta. Figuei
ras gigantescas, em torno da casa, f lamboyants a refletir suas 
flores rubras no espelho das lagoas, onde pululavam aves aquá
ticas, entre outras, a jac;ana - a ave de J esus Christo - capaz 
de caminhar sobre a superficie lisa das águas ... diz a len'da. 

· Logo na manhá seguinte comeGaram as excursóes. O 
pantanal, além da floresta, era interessante e f oi possível obser
var grandes tamanduás que, no chao mole, nao podian1 com
bater ne1n fugir. Nao perdia Roosevelt ocasiáo de estudar 
todas as 1ninúcias que se lhe deparava1n. 

Iniciara Kermit o preparo dos exemplares a serem envia
dos ao M useu, em um rancho pósto a sua disposic;áo. 

O jantar reunía todos. Saboreava Roosevelt a deliciosa 
canja, repetindo as duas únicas palavras de seu vocabulário 
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portugues: mais canja. Falaria ele, depois, nos seus dois pra
tos prediletos da cozinha brasileira: can ja, urna sopa espessa 
de galinha e arroz, a melhor sopa que alguém pode co1ner; e 
carne picadinha, co1n seu delicioso mólho sitnples e bem tem
perado. Por isso é que, na travessia, en1 falta de galinha, 
mandava eu preparar canja com mutum, jacu e outros gali
náceos da floresta. 

A estada na fazenda das Palmeiras foi n1uito agradável. 
Matou o Sr. Roosevelt a sua primeira onc;a, un1 n1agnífico 
exe111plar da nossa cangu<;u-ac;u, o 1naior e mais terrível felino 
sul-americano. No dia imediato, n1at_ava Kermit a segunda 
on<;a - um casal. Deu-se o Sr. Roosevelt por satisfeito e 
tratou de apressar a viagem. Esforc;ava-se por levar a cabo 
a expedi<;-áo, sacrificando, poré1n, tudo quanto lhe nao pare
cesse indispensável a realizac;áo do plano trac;ado. É que muito 
o preocupa va a f ei<;ao que vinham tomando os acontecimen
tos entre os Estados Unidos e o México. Chefe de partido, 
nao queria ficar ausente senáo o ten1po essencial, isso mesmo, 
porque tinham todos a atenc;ao voltada para a sua expedi<;áo. 
Fóra, por isso, cancelada .a visita a fazen,da do Firme, rico 
viveiro de on<;as e dos grandes mamíferos da África e da 
América do Sul, que faltavam ao Museu. 

Nao deixava passar oportunidade <le adquirir conhecimen
tos, empolgado, sobretudo, pela avi-fauna. Seria utilíssimo, 
dizia ele, qµe naturalistas t ali passassem $eis 1neses, q. estudar 
a vida dos pássaros, pintando-a com vigor e verdade - estÜdo 
que deveria ser paralelo ao trabalho do colecionador. 

Días belíssimos, a nao ser o último, e muito bem apro
veitados. Nao foi, pois, sem pesar que nos despedimos <los 
bons vaqueiros da fazenda. Ficaram eles na margem, junto 
aos carros de bois, vasios das bagagens que havian1 conduzido, 
a olhar tristemente para o vapor que se afastava ... 

Criara-se, em torno do Sr. Roosevelt, a lenda de que 
visava a glória n1undial de ca<;ador. Daí a atitude pitoresca 
de alguns, cuidando de zelar pelos bríos nacionais, em supos
to concurso de tiro ao alvo. Subíamos o Paraguai, quando, 
a certa altura, o mais bravo deles encontrou ensejo para bela 
f a<;anha : atirou sóbre un1a biguatinga que voava descuidosa 
perto do navio. Nao foi entretanto felicitado, porque, para 
o Sr. Roosevelt, era imperdoável matar qualquer anitnal sen1 
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um objetivo. E, para remediar o mal feito, era necessário 
entregar o pássaro morto aos taxidermistas - o Nioaque parou 
e f oram pessoas mandadas, para apanhar a biguatinga. 

Encontrou-nos o Natal subindo o Paraguai. Lindo dia 
fresco, apesar da latitude; o Sr. Roosevelt, a contemplar as 
margens, com sua exuberancia de aves aquáticas, eu, a ler 
Tomas A. Ken1pis; Kermit, Cherrie e lVIiller a ultimar o pre-

. paro das peles de on<;a ; Fiala, a por em orden1 'o material. 
Depois, no to1nbadilho, ao ar livre, foi servido o jantar e ova
cionados os Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. 

No dia seguinte con1ec;ámos a subir o Sao L-0uren<;o, mais 
estreito do que o Paraguai, porém de curso mais rápido. Pros
seguíamos agora pelo Cuiabá, avistando pequena aideia de 
guatós. Quando parava o Nioaque, para se abastecer, apro
veitavan1 os naturalistas para obter espécimes. 

Na man ha de 28 pass~u por nós o Mato-Grosso, seguido 
de urna lancha, conduzindo o presidente do Estado e sua comi
tiva. N esse mesmo dia akanc;ámos a f azenda Sao J oáo, proprie
dad e do Sr. Joáo da Costa 1v1arques, cujo filho era o Secretário 
da Agricultura do Estado. Lá já havia1n chegado, para re
ceber e homenagear os expedicionários, o Presidente de Mato
Grosso, senhoras e cavalheiros. A n1ais ·generosa e cordial 
h.ospitalidade que vinha encontrando levou o Sr. Roosevelt a 
assinalar · gentiln1ente que a cortesia brasileira excedía á de 
seus co1npatriotas. 
. Em' frente a bela vivencia, j\lnto a qual as pahneiras aba

navam graciosamente seus ~eques, tre1nulava1n as bandeiras 
brasileira e arn;ericana. Um contingente, form;ado, prestou 
continencia e urna banda militar, vinda de Cuiabá, tocou os 
hinos nacionais das duas N a<;oes. Nao fazia excessivo calor 
na grande casa conf.ortável. Lá fora palravam papagaios e 
as ja<;anas brincavam no jardim. 

Na manha seguinte haveria un1a ca<;ada de alguns exem
plares que faltavam aos naturalistas especialmente antas e por
dos do mato. Seguir-se-ia um rodeio de gado, em homenagem 
aos expedicionários, em que tomariam parte 6. ()(X) cabe<;as, 
rodeadas e reunidas por vaqueiros a cavalo. Partimos, 
pois, muito cedo, com o fazendeiro e o filho, acompa
nhando-nos os vaqueiros e a matilha. Depois de tres horas 
de marcha, através de pantanais, puseram-se os caes a latir, 
junto a um tronco oco, onde se haviam refugiado dois cae--
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te tus. . . que ardilosamente f ugiram por um buraco do lado 
oposto. Só f orttm -apanhados d~is :{le acidentada perse-. 
gui<;áo. Deram os caes, daí a duas horas, com um rasto de 
on<;a, rasto que¡ chuva torrencial, infelizmente, fez perder. 
Foi preciso voltar para casa. Durante urna estiada, um raio 
de sol, atravessando urna abertura entre nuvens espessas, véio 
cair em cheio sobre un1 bando de gar<;as que fugiram, assus
tadas, em gracioso bater de asas, indo se perder no cinzento 
da tarde. 

Foi sob grossas bátegas que, no dia seguinte, iniciámos 
a descida do Cuiabá e chovia ainda, torrencialmente, quando 
deixámos este para entrar no Sao Louren<;o. Nao perdíamos, 
entretanto, a oportunidade de juntar espécimes e o dia l.º do 
ano de 1914 foi dedicado a essa tarefa - aliás, sem resul
tado. Muito cedo saltámos para a margem, por terem os 
onceiros dado sinal de haver encontrado rasto de on<;a, e, 
depois de pouco tempo de busca, demos, com ef eito, com dois . 
A persegui<;áo foi penosa, ora atravessando pantanal com água 
quase pela cintura, ora abrindo caminho, a facao, pela mata 
entrela<;ada. O sol já ia alto e, a suar copiosamente, feridos 
pelos espinhos, ti vemos de voltar, sem a ambicionada presa. 

Foi nessa aventura posta em evidencia a resistencia física 
do Sr. Roosevelt, da qual deu ele provas que nos maravi
lharan1 em todo o decurso da expedi<;áo. Interessante é que, 
no meio das fa digas e incómodos das grande~ viagens, nunca 
interron1pia ' seus hábitos intelectuais - era um apaixonado 
devorador de livros que faziam parte essencial de sua baga
gem. Ao chegar a um pouso, ou mesmo durante alta 1nomen
tanea, bastava que se forrasse o chao com um couro, para que, 
estendido sobre ele, reencetasse a leitura. Destinava sempre, 
por outro lado, algum tempo a elabora<;áo de um livro que 
depois mandou publicar - as suas notas de viagem. 

Atingimos, no dia seguinte, a confluencia do Sao Lou
ren<;o com o Paraguai, retomando o rumo que fora abando
nado pela visita as duas fazendas. o pantanal, invadido pelas 
águas - como sempre nessa época - era um imenso lago 
de superfície serena a refletir as belíssin1as palmas das ca
randás e dos uacuris de fuste esbelto, lan<;ado para o alto. A 
vida de toda aquela dilatada regiáo se concentrava nos encan
tadores ref úgios emergidos da portentosa inunda<;ao. E na 

25 



384 ESTHER DE VIVEIROS 

espessura dos arvoredos vagueava o jaguar famulento, en
quanto, pelas ramadas, saltavam grotescos bugios ou pousa
va1n negros bandos de biguás, em contraste com as alvíssimas 
gar~as. 

Eran1 maravilnosas as madrugadas. Viarn-se, anirnais de 
toda espécie. In1pressionou-se o Sr. Roosevelt com os veados 
dos pantanais, cujo pelo avermelhado - contradi~~o a.o mime
tismo - se destaca va do verde da mata. -O preto da parte 
inferior de suas caudas que conservavam erectas, ao correr, 
como bandeiras desfraldadas, ainda ma1s os denunciava aos 
inirnigos, os n1esmos dos chamados ·veados brancos, por terem 
branca a parte inferior da cauda. O sol tingia as terras e o 
longuíssimo len~ol de água de mil cores can1biantes, pondo 
nuns lugares sombras profundas e noutros claridades resplan
decentes, debruando a brancura de nma nuvem de vermelhidáo 
mordente, marchetando de ouro as ondas esmeraldinas da fo
lhagen1. 

Um dia mais e chegávamos a Corumbá. Seguimos, entao, 
em um dos pequenos vapores que íaziam as linhas Corumbá
Sáo Luís de Cáceres e Corumbá-Cuiabá. Detivemo-nos na 
fazenda Brazil LanCl and. Cattle Company, do Sindicato Far
qhuar que a a9quirira do Sindicato Belga Produits Cibilis. 
Era 1naior ainda do que as duas já visitadas·. Teve aí o Sr. 
Roosevelt carin,hosa recepc;ao de seus patrícios, sendo-lhe to
dos apresentados e recebendo cada tun palavras de simpatía. 

Prosseguia a viagein, atrav~s do pantanal, zona excelente 
para a cria<;áo de gado, "outro lugar ideal para um naturalista 
con1 urna lancha a vapor que lhe permitisse percorrer a regiao, 
desde Forte Coin1'bra até Cuiabá e Cáceres", <liria o Sr. 
Roosevelt. 

A S de janeiro tínhamos deixado o pantanal. O aspecto 
da regiao n1udara - pe.quenas colinas aquí e ali, vegeta~áo 
densa, interro1npida por clareiras, com ranchos de palha. A 
noitinha, chegávamos a Sao Luís de Cáceres - a última cidade 
que encontraríamos antes de atingir as do Amazonas - pito
resca cidade com suas casas 'brancas e azuis, de gelosias ou 
rótulas, herdadas dos antepassados árabes, através dos por
tugueses. Terminava aí a primeira etapa da viagem, a mais 
fácil, a bordo de navíos pequenos mas confortáveis: boa mesa, 
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noites agradáveis, em redes penduradas no tombadilho, sem 
inosquitos. 

, Entrávamos agora no teatro dos trabalhos por nós 1n1-
c_1~dos ei:i 190~, tendo-se já descoberto a maior parte 
desse sertao - ligado por meio das linhas telegráficas a Santo 
Ant~ni~ do Madeira e a Cuiabá, portanto ao Rio de J~neiro _ 
sertao Ja estudado e cartogr~fado. A Comissáo criada pelo Presi
dente Afonso Pena abrira. a civiliza<;ao, havia cinco anos, esse 
sertáo que desde 1890 vinha eu percorrendo e estudando a 
custa de sof rimen tos incríveis, suportados com a resigna<;áo 
de .quem se consagrou a u?1 id~al, vendo n1orrer co.tl;lpapheiros, 
amigos devotados, de polinevnte, febres e disenteria, flecha
dos pelos índios, devorados pelas piranhas, exaustos 

1 
de can

sa<;o, eu próprio quase perdendo a vida em diversas ocasioes 
i~clusive a~ percorrer majs de 3. 000 quilómetros, para atingit~ . 
o Madeira, coin 400 de febre. 

----··ni~{a o -S~ . . Roosevelt: n)ais. tarde, --depois de atravessar- ;_· 
r~giáo : "é incrível a quantidade de insetos, - que mordem, 
p1can1, devoram, deposita1n bernes, causa111 sof rimen tos atro
z es; vai al.ém do que se possa imaginar. O patético mito 
d.a benfazeJa natureza nao pode ser aplicado a crueldade da 
vida dos trópicos". 

Era perfeito nosso entendimento. Compreendeu o Sr. 
R~osevelt qual f ora o meu incentivo, o que me empolgara 
a:una de tudo - a obra político-social, a pacificai;áo dos ín
dios ,pel.a. ~ondade, pela justic;a e pela compreensao, o traze
los a c1vil1za<;ao gradualn1ente, com a orienta<;ao que me da
vam .ªs luzes do Positivismo, preocupado em melhorar o 
111atenal humano, em educar, no sentido lato da palavra. 

. Fóra preparado por essa obra - e por isso a ela me 
refiro - o caminho para a expedi~áo Roosevelt-Rondon. Es

tava, es~a isenta do maior perigo que ameac;ara a Comissáo -
os u:d~s. N aquela época, olhavam para os que, sem sua 
P_erm1ssao, penetr~vam. ei:i seus territórios, como para inimi
gos que . era preciso e111n1nar; agora eram eles amigos: aí al
deados Junto as estac;óes telegráficas de que eram encarre
gados, cultivavam pacificamente seus campos. Por outro lado 
era111 os caminhos que a Comissao atravessara pela prirneira' 
vez agora rota batida. 
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Ainda assim grande era a dif iculdade em obter pessoal, 
apesar do soldo dobrado. Indagando eu do cozinheiro do 
Nioaque se concordaría em nos acompanhar, respondeu: 

- Senhor ! nada fiz que mere<;a tal castigo ! 
Deixando Cáceres, deixámos também o Nioaque - nao 

poderia ele ir além. Comec;ámos a subir o Sepotuba (Tapir) 
que eu explorara cientificamente em 1908. Río claro, des
cendo do planalto para as florestas das terras baixas, só era 
navegável no · tempo das águas. Subitnos até Porto Campo, 
onde pousámos a 7 de janeiro de 1914. Pela primeira vez 
armámos barracas. Eram elas armadas, nos pousos, em torno 
da do Sr. Roosevelt e da minha, fincados, em frente, dois pos
tes. Mesmo nos dias mais duros, eram as bandeiras das duas 
N ac;óes basteadas e arriadas ao nascer e ao por do sol, enquan
to o corneta <lava o toque de estilo e todos permaneciam em 
posi<;ao de sentido. 

Partimos a 13. Em caminho, maravilhosas orquídeas ro
xas, pássaros que mais pareciam flores vivamente coloridas 
a voar, esquilo~, lagartos, e foi n1orta a segunda cobra vene
nosa - urna jararaca. Apanharam-se veados cuja pele se 
entregava aos naturalistas, mas cuja carne era utilizada na 
alimentac;ao. Ca<;aram-se tapires, em· canoa, porque, quando 
perseguidos pelos caes, se lanc:;avam nágua. E, com isso, iam 
os naturalistas aumentando a carga que já constava de pertó 
de , 400 volumes grandes e muitos outros menores. . · -

Nao tinha o Sr. Roosevelt os preconceitos de cor, co
muns aos americanos do Norte. "Havia todas as grada<;óes, 
entre os membros da expedi<;ao. De um modo geral, predo
minava o sangue branco nos superiores, como o negro e o 
índio nos soldados e camaradas. Todos, porém, eram igual
tente corteses e afetuosos", dizia ele. 

Continuávamos a descer o rio, na lancha Anjo da Ven
tura, e os caes acompanhavam nas margens, onde a floresta 
tropical forn1ava parede, com suas árvores altas entrela<;adas 
de lianas e trepadeiras. Desen1barcá1nos, afinal, en1 urna cla
reira, para acampar. Ca<;ara o Sr. Roosevelt um veado excep
cionalmente desejado pelos naturalistas, quando foi visto um 
tapir n' água. Depois de palpitante perseguic;ao em canoa, f oi 
atingido. I<;ámo-lo, entáo, e voltámos para o acampamento, 
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com as esplendidas pec;as conf ortavelmente instaladas sob o 
toldo da embarca<;áo. 

Era nosso acampamento muito agradável, sob todos os 
pontos de vista e, por isso, resolvemos nele nos deter por al
guns dias. Lembrou Father Zahm ao Sr. Roosevelt que, ao 
iniciar a expedi<;áo, declarara que se contentaria com matar 
urna onc;a e un1 tapir, os animais de grande porte caracterís
ticos da regiáo. 

- Falta-me ainda um queixada, retrucou. 

Cuidámos, pois, de cac;ar queixadas, tendo eu encarregado 
um can1arada índio. Antonio Pareci, de lhes descobrir o rasto 
- taref a que desempenhou rapidamente. Pelo ponto em que 
eram esperados, passou a vara de porcos selvagens, com o ca
racterístico ruído de mandíbulas, sendo atingidos quatro, mor
tos por nós ambos - e o Sr. Roosevelt resolveu propor ao 
Museu que os mandasse preparar juntos, comemorando a proe
za conjunta dos dois chefes da expedi<;áo. 

1'Iantinha-se o céu encoberto, como que para proteger 
os expedicionários. A lancha deslizava agradavelmente, en
tre margens vestidas de densa vegetac;ao tropical que quase 
as escondía, com seus ramos pendentes, como cortinas. As 
vézes eram uauac;us, com frondes de 16 metros e, aos pés, 
tapete de resalva, ónde as gotas de orvalho pareciam esmeral
das ; ou buritizeiros, con1 os · t~oncos cobertos de orquídeas · 
amarelas. Parámos em urna ilha - árvores de frutos deli
ciosos, un1as ; outras, cobertas de flores vermelhas e amarelas, 
surgindo entre tufos de flores azuis ou brancas, em forma de 
estrélas ; esvoac;avam andorinhas que, com as penas brancas 
<lo dorso, pareciam corpos brancas sustentados por asas ne
gras. A bordo da lancha, estendiam-se os homens no tomba
dilho, entre os caixotes, ao lado de imensa tartaruga que uti
lizavam, as vezes, como assento. Quanto aos expedicionários, 
admiravam a paisagem, conversavam, escreviam, liam, estu
davam ... eu estudava; o Sr. Roosevelt lia "Quentin Durward", 
Gibbon, "Chanson de Rolan"; Kermit, Camóes. "Inocencia" de 
Taunay; Father. Zahm, um romance de Fogazzaro. Fiala, 
desenhava, introduzindo aperf eic;oamentos no material de equi
pamento e Miller brincava com sua coruja mansa, que o ado
rava . 
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Acampávamos nas margens, as vezes perto de ranchos 
bem pobres que nao deixava1n, entretanto, de nos oferecer, 
antes de en1barcannos, excelente café. 

A 16 de janeiro chegávamos a Tapirapoan, quartel gene
ral da Con1issáo. Carinhosa acolhida, bandeiras das Na<;óes 
americanas festivamente desfraldadas. Organizaria aí a mar
cha por terra, através dos sertóes parecis e nhambiquaras. Para 
ess:.i. 1narcha, mandara eu reunir urna tropa de 10 n1uares e 
70 bois cargueiros - dos que se einpregam en1 Mato Grosso 
no transporte ele cargas e cangalhas - j á reunidos, a espera 
da expedi~ao. A n1ula destinada ao Sr. Roosevelt era um 
anin1al f orte e de passo n1acio, que o Governo mandara a jaezar 
con1 arreios ornados de prata. 

Foram necessários diversos días para organizar essa no~a 
etapa da expedic;áo e Kern1it aproveitou-os adquirindo tatus, 
cotias, coatis, sarigues para os naturalistas. Cherrie e 1'1iller 
tinham concluído o preparo de n1il pássaros e de 250 mamí
feros, muitos dos quais desconhecidos. ~sses espécimes e a 
bagagen1 dispensável seriam enviados para Nova York pelo 
Paraguai e a cargo de Harper. ' 

Seria muito incomodo e trabalhoso viajar co1n tao gran
de c?111;boio. Ficou, pois, estabelecido que o Capitao An1ilcar 
c.heftana u111a coluna que, pelas cabeceiras dos rios Verde; 
Sacre, ,Papagaio; B.uriti e 1Saueuiná, seguiria direta1nente para 
0 1 J uruena, conduzindo cerca de¡ 70 bois de caro-a co111 pro-

. - f 1 o ' v1soes, erra1nentas e tudo aquilo de que só terían1os neces-
sidade quando princiássen1os a descer para a bacia do Aina
zonas. Teria essa coluna, sobre nós, avanc;o de 24 horas, 
para que nos nao detivesse algum embara<;o da estrada. O 
Capitáo Ainilcar, encarregado da reparac;áo de pontes e esti
vados, o re1noveria a tempo. 

O corpo princip~l da expedic;áo - o Sr. Roosevelt, eu, 
o Tte. Lira, o Dr. Cajazeira, Father Zahn1, Kermit - cons
tituiria, com suas bagagens e provisóes, a cargo de Fiala, outra 
coluna, com o mesmo destino, dando, porém, urna volta, a fim 
de passar, por Salto Belo, sóbre o río Sacre, e por Salto Utia
riti, sobre o Papagaio, enormes reservatórios de energía meca
nica, de incon1parável beleza. Teria também o Sr. Roose
velt ocasiáo de ver algumas aldeias qos índios parecis, em
pregados na conservac;áo das obras das linhas telegráficas. 
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Deveríamos seguir rumo norte, através do planalto. de 
onde os rios que correm para o Norte váo ter a bacia do .l\.n1a
zonas e os que vertem para o Sul, ·a bacía do Prata. 

Partimos, finalmente, a 21, tendo o Capitáo Amilcar se- . 
guido a 19. Andámos, no primeiro dia, cerca de 19 quilo
n1etros, atravessando o Sepotuba e indo acampar a marge1n, 
em Salto. Rumámos, depois, para Leste. Quando éramos 
f orc;ados a deixar a estrada batida, tinha o camínho de ser 
aberto a f acáo, a través do emaranhado da floresta. Di as 
111uito quentes, 111as noites deliciosas e reparadoras, sem 
que os mosquitos nos incomodassen1. Era, entretanto ,, 
regiao infestada por vampiros que adejavam sobre a vítin1a, en
guanto lhe sugavam o sangue, primeiras sensac;óes da vida 
errante e incerta dos sertanistas. Esforc;ávamo-nos, contudo, 
por proporcionar aos nossos hóspedes conforto excepcional: 
nunca visto en1 tal cenário. 

Galgámos, afinal, por íngreme vereda, o Planalto dos Pa
recis, a cerca de 700 metros de altitude - salubre seco ria-' ' chos claros, ar fresco e leve, muito diferente da atmosfera 
úmida e pesada do pantanal. Ao subir, tínhamos o sol pelas 
costas. Retendo as mulas, lanc;ámos um olhar para trás, para 
os pantanais, deslumbrados pela paisagem. 

O solo era, entao, arenoso, embora coberto de gran1a. 
Poucas árvores e baixas. O Jargo horizonte clava a sensac;áo 
de vigor e liberdade. ' 

Chegán1os a 23 <\ estac;ao telegráfica dé Aldeia Quein1ada. 
Foran1-nos ai fornecidos, para o transporte de material, ca
minhóes usados na planície pela Comissao, para conduzir vo
lumes de Tapirapoan para Utiariti. Iriam até as grandes 
quedas do Utiariti, no rio Papagaio e, como nao podia Father 
Zahn1 andar a cavalo, viajaria num deles, ao lado do chofer, 
um preto - o que nunca perdoou Father Zahm, lembrando 
o episódio como índice do quanto sofrera na expedic;áo. 

Atravessámos a divisora das águas do Paraguai das do 
.A.mazonas e tomámos rumo Nordeste, indo acampar junto a 
um tributário do Tapajós. Nos pousos eram longas as cÓn
versas, depois do jantar. Remen1orava eu a primeira traves
sia por esse mesmo planalto, todos nós esquáliclos, famintos, 
devorados pela febre. Lembrava também, entre os pioneiros, 
o portugues Ricardo Franco que, em fins do século XVIII 
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e come<;o do XIX, levara 40 anos no sertao, fundando a 
província de Mato Grosso, com a capital a Leste, Vila Bela, 
perto do Guaporé, cidade abandonada, mais tarde, mas onde 
jaziam os restos de seu fundador. Em homenagem ao ser
tanista <lera eu o nome de Ricardo Franco a um rio. Esta
belecera, por outro lado, urna estac;áo telegráfica no antigo 
palácio do Governador, em Vila Bela. Fiala contava das 
longas noites polares e dos ursos brancos que n1ontavam sen
tinela a sua cabana de neve, para o devorar. Cherrie possuía 
inestogtável repertório - histórias de suas explora<;oes e de 
suas lutas, ao lado dos revolucionários venezuelanos, contra o 
tirano Castro. 

Vínhamos, desde Aldeia Queimada, seguinclo a estrada de 
automóveis, lan~ada no rumo do Norte. Come~ávamos a en
contrar grupos de parecis que havia cinco anos eram empre
gados no servi<;o de conserva~ao da linha. Daí deveriam con
tinuar os auto-caminhóes para a ·próxima esta<;ao telegráfica, 
nas grandes quedas do Utiariti. Father Zahm, acompanhado 
por Sigg, partira com eles, assim como Cherrie e Miller que 
aproveitariam os dias de avanco dos caminhóes sobre os ex
pedicionários, para aumentar suas cole<;oes. 

A viagem continuava agradável. Levantávamo-nos cedo 
e partíamos, depois de excelente refei<;ao - um couro de boi, 
estendido no chao, a nos servir de mesa. 

' Eu e o Lira discutíamos o enigma - o rio da Dúvida, 
seu curso, sua embocadura. Poderia correr para o Gi-Para
ná e, nesse caso, seu curso seria muito curto; para o Madeira 
e, entao, seria muito longo; talvez para o Guaporé - dú
vidas que desfaríamos oportunamente. Havia ainda outro rio, 
de curso desconhecido, cujas cabeceiras eu atingira. Supunha 
que sua embocadura f osse no J uruena e chamara-o rio Ananás, 
pela quantidade dessa fruta naquele local, talvez antigo aldea
mento de índios. !amos em demanda do rio Sacre, onde f i
cavam as quedas, pousando sempre a margem de um de seus 
t!"ibutários. Chuvas torrenciais dificultavam a marcha das mu
tas no solo escorregadio. Os piuns torturavam-nos, naquela 
grande extensao de ca1npo salpicado de flores, entre as mais 
belas a "glória da manba"; aqui e ali, cupins mais altos do 
que um homem a cavalo. 

1 • 

• 
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A 29, chegámos ao rio Sacre, a Salto Belo (Timalatiá). 
Antes deste, atravessámos o rio em urna balsa feíta com ca
noas ligadas por tábuas. Atingimos, entao, urna aldeia pare
cí, situada numa língua de terra que o Sacre contornava, antes 
de se precipitar no Salto. Era realmente Salto Belo ! A exu
berante vegeta<;áo, em torno, brilhava aljofrada pelas gdtin~as 
que f ormava1n perpétua cortina de névoa. Depois de se pre
cipitar sobre a rocha, corria o Sacre em longas curvas, no 
fundo de urna ravina, a bater nos seixos a água clara que se 
levantava em colunas de espuma para se estender, mais abai~o, 
en1 festoes de alva renda, na base de perpétuo arco iris. Apres
sou-se o Tte. Lira em informar que aquele volume de água 
de 130 metros de largura, a precipitar-se de urna altura de 
40, daria, certamente, 36. 000 cavalos for<;a. 

Fomos admirá-lo mais de perto. O Sr. Roosevelt, com 
seu olhar penetrante de homem culto e de verdadeiro estadista, 
comprazia-se em retra<;ar o quadro maravilhoso desse recanto 
de nossa Pátria, quando transformado pelo homem. 

Voltámos, entá.o, a aldeia. Receberam-me os parecis como 
amigo e chef e amado e obedecido. Haviam preparado o acam
pan1ento que nos era destinado, dirigidos por um funcionário 
do telégrafo, arn1ando as barracas sobre um dos lados do pi
cada.o e erguendo dois mastros com as bandeiras brasileira e 
americana. Eram excepci0nalmente alegres e bem humorados 
e as crian<;as se aproximavam sem medo, como que a pedir 
carícia. Viera eu, gradualmente, introduzindo entre · eles os 
benefícios da ci:viliza<;ao - único meio de tornar permanente 
seu progresso - e ficou o Sr. Roosevelt encantado com os 
processos e os resultados obtidos, manifestando-se, decidida
mente, pela necessidade de ser man ti da tao perf eita orienta
<;áo. E aqui vem a propósito um episódio : Vendo nossa 
gente ~ntregue a sua faina gigantesca, fez caloroso elogio a 
capacidade, a resistencia de nossos oficiais e caboclos e eu 
disse-lhe que recebia aquelas palavras como expressao de bon
dosa simpatía. Retrucou ele imediatamente, com grande viva
cidade e em tom enérgico: "Saiba, Sr. Coronel, que nao tenho 
o hábito de fazer elogios a ninguém. Digo só o que sinto e 
penso. Sou um verista, amo e pratico a verdade e a justi<;a 
e nada há no mundo que me fa<;a faltar a urna ou infringir 
a outra". 

• 
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Notava ele, co1n vivo interesse, os objetos de uso dos ín
dios, os tecidos feitos pelas mulheres, os costu1nes - as mu
lheres sen1pre ativas, ocupando-se dos filhos com infinita pa
ciencia, carregando-os em faixas largas a tiracolo, insepará
veis de seus fusos que faziam rodopiar desde que tivessem 
as duas máos livres, ainda que f osse por um instante, un1a , 
para suspender o fio, a outra para fazer girar o irrequieto 
aparelho. 

Teve o Sr. Roosevelt ocasiao de assistir a interessante 
esparte dos parecis ~ a que chan1ou head-ball ( izigtinati, ou 
n1atianá-ariti). Urna bola de borra~ha leve, por eles n1esmos 
fabricada, era jogada com a cabec;a, em destros 1novimentos 
de pescoc;o, sen1 que ~osse tocada com maos ou pés. Era 
difícil decidir o que mais admirar - se a destreza e forc;a das 
cabe<;adas, se a habilidad e com que a bola era aparada. . Ref e
rindo-se a esse esporte, em seu livro "Through the Brazilian 
Wilderness", confinnou o Sr: H.oosevelt a G>J?iniáo que expe11di 
ein 191,1 ~de · que eta in'stituic;ao autócton'e sóbre a ,qual ntlnca 
lera nem ouvira contar nada que permitisse supor ser pra
ticada por qualquer outro povo do mundo . .. 

A ref eic;ao da manha foi servida nos bancos que, na ex-
pedi<;ao anterior eu mandara colocar junto ao salto - impos
sível mais suntuosa sala de almoc;o. 

Dali a 13 quilómetros· atingimos outras quedas de muito 
maior volume e altura - e muitas outras havia nessa regiao, 
capazes <le fornecer fórc;a ilin1itada a um 'parique industrial. 
Eram esses saltos do Utiariti de incomparável beleza. Infe
lizn1ente recebeu aí o Sr. Roosevelt telegrama anunciando o 
f alecimento da sobrinha que o aco1npanhara, e a lVfrs. Roose
velt, nas visitas a Sao Paulo, Uruguai, Argentina, Chile. 

Havia, a uns 800 metros, grande aldeamento de índios, 
já sob a influencia do Servic;o de Protec;ao aos fndios. O 
chefe da tribo envergava o uniforme de n1ajor e eram estreitas 
as relac;óes <!Om a esta<;ao telegráfica que <;u estabelecera, por
que a esposa do fttncionário, urna linda morena, <lava aulas as 
meninas índias. 

Tinham as quedas de Utiariti o dobro da largura e da 
altura das de Salto Belo - despenhavam-se as águas de 80 
inetros - a que excediam de muito, em beleza e majestade. 
Cerca de 100 n1etros antes da queda, alargava-se o rio cuja 
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áo·ua, pouco profunda e coroada de esptuna se precipitava en
v~lta em névoa que o vento, as vezes, rasgava, deixando en
trever a floresta. Ouvia-se ,desde n1uito longe, o ronco atroa
dor da onda furiosa e tremia o solo da borda do abismo de 
onde golfavam nuvens volumosas de eterno nevoeiro. A vis
ta, abaixo das quedas, era de rara magnificencia. O rio lan
<;;ava-se sobre urna parede de rocha, transversal a corrente, 
mas, a esquerda, urna saliencia nessa pared e f orn1ava u1na be
líssüna catarata em avan~o sobre a queda principal. "A ex
cec;a_o do Niágara", disse <© Sr. Roosevelt", nao há na Amé
rica do Norte catarata que se possa corr1parar as quedas de 
Utiariti." 

Perto da catarata já existia1n, desde 1910, urna estac;ao 
da linha telegráfica e urna aldeia de índios parecis que con
segui transferir das cabeceiras do rio Verde e outros. Tem, 
como nos outros estabelecin1entos do Servic;o, a posse das ter
ras € viv:em sob a , protec;ao do Governo, representado pelo 
Servic;o. Aí possuem, · entre outras vantagens, a de escolas. 

A chuva continuava. Era prudente fazer un1a pausa, so
bretudo por causa das mulas, cansadas <laquela longa cami
nhada em estrada difícil e escorregadia. Além disso, nao hou
vera oportunidade para as necessárias observac;óes astronó-
n1icas. , 

A 2 de fevereiro a111ainou a chuva, embora o céu conti-. ' 

nuasse son1brio. Passou o Sr. Roosevelt a maior ·parte do dia 
a contemplar o salto. Sob o cinzento do céu, perdia a água 
o verde escuro, bordado a flocos de espuma, para adquirir tons 
opalinos, com gradac;óes entre topázio e ametista. ,.--

Eu presenteara as índias con1 vistosas chitas e óleo per-
fumado para os cabelos, de que muito gostavam. O Cacique, 
Amure Koluizorece veio almo<;ar no aca1npamento, a convite 
do Sr. Roosevelt, portando-se com a mais solene co1npostura. 
I-Iouve, entao, danc;as. Os hon1ens puseram-se nus, o corpo 
pintado·, cocares de penas de arara, um cordao de contas -na 
cintura, urna espécie de matraca nos tornozelos. Formavam 
círculos e cantavam, batendo máos e pés, ao ritmo das gaitas. 

Dividiu-se a coluna expedicionária, n1ais urna vez, desta
cando-se nova turma, para descer e explorar o rio Papagaio, 
procedendo ao seu levantamento topográfico. Havia nessa tur-
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ma um americano, Anthony Fiala, e um brasileiro, oficial do 
exército, Alcides Lauriodó de Santana. 

Aqui antecipo o que sucedeu a esta turma. 
Partira· a 7 de fevereiro e, no 1nesmo dia, naufragavam 

as canoas, ein ttrr.a cachoeira, salvando-se Fiala, grac;as a de
dica~ao de um dos canoeiros que, para isso, arriscou a pró
pria vida. Reabastecida a turma de tudo quanto perdera, rei
niciou a missao de reconhecimento do Papagaio, pelo qual en
trou no J uruena e, em seguida, no Tapajós e no Amazonas, 
recolhendo-se a Manaus, sen1 maior incidente. O resultado f oi 
verificar que o Saue-uiná deita suas águas no Saueruiná (Pa
pagaio) e nao no J uruena. 

Continuavam as duas outras turmas. Urna, chefiada pelo 
Capitáo Amilcar Botelho de Magalhaes, destinava-se a explo
ra<;ao dos rios Comemora<;áo de Floriano, Pimenta Bueno e 
Gi-Paraná, para chegar ao Amazonas pelo Madeira, servindo 
porém, antes de atingir o primeiro <lestes rios, de vangua~da 
a terceira turma, a nossa. 

Ficara Father Zahm em Utiariti, prometendo: "Quando 
voltarem, encontrarao bo1n nú1nero de índios batizadGs". 

Náo fizera eu obje<;áo alguma. Embora o Servic;o de In
dios nao cuidasse de cataquese, respeitando a liberdade espi
ritual e o modo de ser dos índios sob sua prote<;áo, nao im
pedia que outros tentassem chamá-los as suas cren<;as, desde 
que os nao constrangessem. E Father Zahm fizera proezas. 
Estava entusiasmado e decidido a prosseguir em sua cateque
se. Como, entretanto, nao haveria mais transporte daí em 
<liante, resolvera, muito facilmente, que continuaria sua mis
sáo . . . carregado pelos índios em padiola. 

- Indio foi feito para carregar padre, explicou, e já me 
:servi muitas vezes de semelhante meio de condu<;áo. 

Interveio o Sr. Roosevelt: 
- Pois nao cometerá Voce tal atentado aos princípios de 

meu caro Coronel Rondon. 
Trocaram-se palavras acaloradas e o Sr. Roosevelt · cha

mou Father Zahm para a sua tenda, onde se prolongou a dis
cussáo, até chegarem a um resultado : 

- J á que Voce nao pode andar a cavalo, voltará para 
Tapirapoan, acompanhado por Sigg. 
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Recebeu, entáo, o Sr. Roosevelt a visita de um chefe nham
biquara. Era o primeiro contacto com representantes da gran
de na<;áo. Vinha trazer os cumprimentos e votos de boa vin
da - claro que en1 língua nhan1biquara. Houve, nessa oca
siao, esquecimento da etiqueta protocolar, quanto a indumentá
ria de cavalheiros e damas do séquito do Cacique - era, fe
lizmente, o Sr. Roosevelt verista. . . É que, vigorosos e bem , 
feitos como bronzes, estavam nus, trazendo urna espécie de ca
pacete de pele de on<;a, com a cauda pendente nas costas -
belós ornamentos que, alegremente, trocaram por fios de con
tas vermelhas. 

Deliciou-se o Sr. Roosevelt, banhando-se nas águas do 
J uruena que corriam, purissimas e levemente azuladas, sobre 
leito de alva e macia areía. N áo houve, aliás, nem mesmo 
sin1ples ribeirao por onde pttssasse1nos que nao recebesse nas 
suas ondas o corpo possante do grande americano. Exímio 
nadador, nao temia nem as proximidades das cachoeiras. Ad~ 
rava boiar e deixar-se levar pela corrente. 

Estávamos em terras dos nhambiquaras, mais rudes do 
que os parecis, zona de f ebres, beribéri, a etapa verdadeira-
1nente difícil da expedi<;ao. Caminháramos, até Utiariti, na 
estrada de automóveis, seguiríamos agora pelo picadáo da li
nha telegráfica que nao mais deixaríamos até embarcar nas 
canoas do rio da Dúvida. 

Levávamos tropa de mulas e dois carros de bois, . ma~ os 
anitnais, mal alin1entados pela falta de pastagens, estavam fra
cos. Foi, pois, necessário fazer voltar tudo quanto nao fósse 
estrictamente indispensável, entre outras causas, utensílios e 
armas dos índios, colecionados por Kermit, sobretudo arcos 
de dois metros e meio e sua colec;áo de flechas, dos mais va
riados f eitios, de acórclo com a ca~a a que se destinavam. Isso 
levou o Sr. Roosevelt a observar: "Quando se fala, leviana
mente, dos preguic;osos selvagens, é por ignorancia do imenso 
labor que exigem suas indústrias e do inuito que produzem 
pelo uso inteligente de instrumentos rudimentares." Ao olhar 
penetrante do Sr. Roosevelt náo escapara ta1nbén1 o modo ca
rinhoso pelo qual os nossos índios tratavam as mulheres. 

Depois de 24 quilómetros de marcha, acampámos nas ca
beceiras pantanosas de um riacho, onde eu e o Lira havíamos 
acampado 7 anos antes, quando descobríramos o Juruena. Fo-
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mos, depois, acampar a margem do rio Buriti, que atravessá- · 
mos em urna balsa, manobrada por dois parecis, funcionários 
da Comissao e tao possuídos do espírito de nossa divisa que, 
certa vez, atacados pelos nhambiquaras, se limitaran1 a dispa
rar as armas para o ar. 

O pouso seguinte f oi nas cabeceiras do Huatsui ( n1acaco). 
Foi necessário reduzir ainda mais as bagagens, pelas condi<;6es 
da tropa e dos bois, tao fracos que forc;oso foi abandonar os 
carros. 

E continuáva111os pelo chapadáo. Pousá1nos, na quarta 
noite, em belo local, a beira de fresco riacho que vadeámos e, 
depois do banho de rio, de que nunca prescindíamos, jantá
mos com grande apetite. ~sse, como todos os riachos que ví
nhan1os atravessando, fazia parte da bacía do Tapajós. Al
can<;ámos, entáo, um ponto do J uruena onde o rio era cauda
loso, entre n1argens escarpadas, ein vale luxuriante. Havia aí 
urna esta<;ao telegráfica, com um destacamento, sob o comando 
do Tte. Marino. 

A 10 de fevereiro, atravessá1nos o rio e1n balsa, como de 
costume. Encontrámos um grupo de nha1nbiquaras que re
cebiam aquele .que consideravam seu chefe com as maiores de
monstrac;6es de alegria e amizade. 

EXPEDI(;ÁO CIENTÍFICA ROOSEVELT 
RONDON 

A 15 de fevereiro alcanc;án1os Campos Novos, onde exis
tía urna invernada de gado e muares da linha telegráfica. Fo
ram as n1ontarias substituídas e dez bois postos a nossa dis
posic;áo solucionaram as nossas graves dificuldades. 

Era urna regiao diferente da que tínhamos percorrido até 
entao - vasta hacia cortada por diversos riachos, pantanosa, 
grandes árvores formando densa floresta. Aquí e ali, colinas 
cobertas de relva macia, onde pastava1n avidamente os animais 
e, numa delas, ranchos dispostos em f orn1a de quadrangulo, 
onde havia cabras, vacas e porcos, perus e galinhas e onde , 
saboreán1os delicioso leite. Aí pousán1os. A vista das coli
nas, vestidas de relva, contornadas pela luxuriante vegeta<;áo 
tropical, era maravilhosa. O ar .. fresco e agradável. 

Dois dias depois de dei~ar Campos N ovos, chegava a Vi
lhena a nossa turma, turma da explorac;ao do rio da Dúvida. 
Havia aí urna estac;ao telegráfica. Acampámos junto ao ria.., 
cho 12 de Outubro, descoberto naquela data e, depois, no so:.. 
pé da colina Lira, igualmente por nós descoberta. Estáva
mos na vertente do Gi-Paraná, afluente do Madeira. Um 
pouco mais longe, na direc;áo N,orte, vertiam as águas para o 
Tapajós e, entf'e essas duas vertentes, para o rio da Dúvida 
e para o rio Ananás. 

Esta regiáo, como a de Campos Novos, oferecia contras
te co1n as arenosas planicies do chapadáo - a parte mais sa
lubre - magníficas florestas gigantescas onde, entretanto, ha
via tufos de seringueiras e pacovas anás. 

Prosseguíamos viagem, enfrentando o Sr. Roosevelt, ga
lharda111ente, todas as dificuldades. Nao admitia privilégios. 
Para o en1inente chef e americano e para o Padre Zahn, man-
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dara eu incluir duas cadeiras de campanha. Como eu nao 
aceitasse, para mim, nenhum assento especial nos pousos, re
cusou ele também o que puséramos a sua disposi<;ao, sentan
do-se no chao, ou num toco, como nós. Tive, pois, de me 
sentar em un1a cadeira, para que ele aceitasse a sua. Por isso, 
quando nos púnhamos a mesa - dois couros crus a forraJ; o 
chao - para saborear as iguarias apressadamente chamusca
das do nosso Vatel, ficávamos com a baixela ao nível dos pés. 
Todos, entretanto, honrávamos a mesa com a · jovialidade que 
só pode ser preparada pelas longas marchas a céu aberto, res
pira11do o ar das matas virgens, bebendo a água das corren
tes que passam sob a folhagem umbrosa de árvores seculares. 

Tinha cada um de nós a sua ordenan<;a, mas eu ia sem
pre cac;ar sozinho. o mesmo fazia ele: dedicava algum te~
po de cada día para se internar pela floresta, levando a esp~n
garda, e voltava, quase sempre, sem ca<;a alguma, porque, 
muito míope, nao descobria de longe os animais que tinham, 
assim, tempo de fugir, ao barulho de seus passos. 

Tu do fazia como nós e f azia-o bem. Vigor físico, capa
cidad e de resistencia a. fadiga, boa disposi<;áo de animo, f ósse 
qual f ósse o incomodo, nunca f altaram a es se esplendido c~m
panheiro de jornada. 

No run10 Norte atravessámos algun1as léguas de planíc_ies 
co1n vegeta<;ao baixa; e depois, quando atingimos as cabecei
ras do Ananás, penetrámos em espessa floresta. Dizendo 
adeus ªº chapadáo, dissemo-lo também as .aranhas noturnas, 
gregárias, as centenas. Escondiam-se durante o dia e, ao por 
do sol, consertavam diligentemente suas teias que, abandona
das de dia, se havian1 esfarrapado. Eram teias circulares, uni
das urnas as outras, ligadas as dos extremos as árvores, por 
fios, fortes como cordas. Formavam, assim, um tecido cons
tituído por centenas de rodas cujo centro era ocupado pela sua 
respectiva dona. Como a teia era quase invisível, o efeito era 
o de centenas de formidáveis aranhas, suspensas no ar, equi
distantes. Quando presas do fio a terra, produziam essas teias 
curtos circuitos, trazendo grave perturba<;ao a linha. 

Na terceira noite, depois de deixarmos Vilhena, atingin1os 
urna regiao vestida de ótimas pastagens, de cada lado de um 
ribeiráo - urna das cabeceiras do rio da Dúvida. Era um 
prazer ver as mulas rnergulharem os focinhos na erva, depois 
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de atravessarem as zonas do chapadáo e da floresta, onde nao 
havia pasto. 

Armaram-se as tendas sob urna grande árvore. Kermit 
foi ter a urna aldeia de nhambiquaras. De longe, pos-se a 
gritar e gesticular, anunciando amigo, hábito dos índios, como 
o foi dos antigos anglo-saxóes. Foi recebido com a maior cor
dialidade pelos nhambiquaras que o acompanharam, no regres
so, até ao acampamento e prolongaram sua visita até tarde, 
cantando e dan<;ando, em torno da fogueira. 

A marcha f oi, no día seguinte, a través de boas pastagens, 
entre vales de densa vegeta<;áo. A tarde chegámos a Tres 
Buritis, fazenda da Comissáo Telegráfica, retiro destinado ao 
seu servic;o, onde havia muitas cabec;as de gado. Foi um ban
quete : leite, ovos, a apreciada canja, churrasco, melancia. Di
rigía a fa zenda Miguel Lucas Evangelista, irmáo de minha 
1Hie, um verdadeiro moc;o, malgrado os seus 70 anos e os 
seus cabelos brancos. Vigorosa, bela, inteligente fisionomía. 
H avia poucos meses matara s-Ozinho tres on<;as que lhe ataca
vam as mulas. 

Maravilhou-se o Sr. Roosevelt com o material que viu em 
Tres Buritis : caixotes, rolos e rolos de fio. 

- Como foi tudo isto transportado para cá, se nao vejo 
vestígio de máquina? 

- Engana-~e, meu caro Coronel, respondí, ali estáo nos
sas n1áquinas. E . apontei para, os carros de bois, enfilefrados, 
com os varais erguidos, aos quais nao prestara o Sr. Roose
velt aten<;áo. Sao os primitivos meios de transporte que nos
sos antepassados portugueses nos ensinaram a utilizar e com 
os quais varámos o serta.o, acrescentei. 

No dia seguinte, José Bonifácio - pequenos ranchos li
gados por urna estacada, papagaios e periquitos mansos a tre
par pelos tetos e a penetrar nas casas. Aí recebemos a visita 
de um grupo nhambiquara que, para ho1nenagear os expe~i
cionários, fez variados exercícios de arco - atirando as fle
chas para cima, de modo a faze-las cair em linha. 

Depois de caminhar 11 quilómetros, através de pradaria 
pontilhada de árvores, reunimo-nos ao Capitáo Amilcar que 
se adiantara e viera acampar a margem de um afluente do rio 
da Dúvida. Faltavam 1 O · quilón1etros para atingir o ponto de 
en1barque naquele rio. 

26 
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Ficou estabelecido que o Capitáo Amilcar, Eusébio Oli
veira e Miller 1narchariam até alcan<;ar o rio Comemorac;áo 
de Floriano que, na sua confluencia com o Pimenta Bueno, f or
ma o Gi-Paraná; desceriam este e continuariam pelo Madeira 
até Manaus. O Sr. Roosevelt, eu, Lira, Dr. Cajazeira, Cher
rie, Kermit desceríamos, com 16 remadores, em sete canoas, 
o rio da Dúvida, a fim de verificar onde era sua embocadura. 
Se dentro de poucos dias o rio da Dúvida desembocasse no 
Gi-Paraná, voltaríamos para descer pelo rio Ananás cujo cur
so era também desconhecido. Deixámos, por issó, em José 
Bonifácio provisóes para 15 dias. O que levávamos bastaria 
para SO días, desde que utilizássemos os recursos naturais: 
peixe, ca<;a, cocos, palmito, etc. A bagagem foi reduzida ao 
mínimo necessário a urna expedi<;áo científica de 22 homens ... 
nela se incluindo os dois pequenos volun1es de Goethe e Schil
ler de Miller, o Can1óes de Kermit, o Gibbon, a "Utopía" de 
N[ore, do Sr. Roosevelt 1e a minha "In1ita<;ao de Christo". J_.e
vávamos também armas defensivas e para a ca~a 'destinada a 
alimentac;a.o. 

Prevenimo-nos o melhor possível e a viagem seria cada 
vez mais fácil se tudo corresse sem trope<;os, porque a carga 
iria diminuindo gradualmente, com o consumo das provisóes. 
Tudo poderia, entretanto, acontecer, porque penetrávamos no 
desconhecido. . 

A 25 de fevereiro, chegávan1os ao ponto .. em que o nica-
dáo da linha telegráfica atravessava o rio da Dúvida. As ca
noas já estavain prontas, restava1n apenas os últimos aprestos. 

Para cabal esclarecimento do problema científico ·que se 
propunha resolver a Expedi<;ao Roosevelt-Rondon, <levo aludir 
ao estado ein que se achavam nossos conhecin1entos geográfi
cos a respeito da regiáo em que ia ela operar e as expedi~óes 
da linha telegráfica de Cuiabá ao Madeira que dera1n lugar a 
que fósse o problema formulado, nao só sobre o río da Dú
vida, como tan1bén1 sobre outros onze rios, conjunta1nente d_es
cobertos naquela ocasiáo, entre os meridianos de 16 e 17 graus 
a Oeste do Rio de J aneiro, cortados, alguns, pelo paralelo de 
13 graus e outros pelo de 12, ao Sul do Equador. 

Achava-se esta regiao encravada no interior do grande 
sertao que, em linhas gerais, se pode definir como encerrado, 
do lado do Norte, por um trecho do curso do Amazonas ; do 
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Noroeste e do Sudoeste, pelos cursos totais do Madeira e do 
Guaporé; do Sul, pelo J auru, Cabac;al, a1to Paraguai e cabe
ceiras do Cuiabá; e de Este, pelo Arinos? baixo J uruena e 
Tapajós. 

Desde os tempos coloniais era conhecida a enorme peri
f ería fluvial <leste sertao. 

Em 17 46, passou o sertanista J oao de Souza Azevedo do 
do Sepotuba para o Sumidouro, pelo qual foi ao Arinos que 
o levou ao Juruena e <leste ao Amazonas, por intermédio do 
Tapajós, descoberto 20 anos antes pelo Capitáo Pedro Tei
xeira. Igualmente conhecida era, já no século 18, a navega
<;áo entre Belém do Pará e Vila Bela, atual cidade de Mato 
Grosso, subindo ou descendo os rios Amazonas, Madeira e 
Guaporé. • 

Foi a explora<;á-0 geográfica desses rios realizada nos f1ns 
do mesmo século e princípio do seguinte, pelo Cel. do Real 
Corpo de Engenheiros l;{icardo Franco de Almeida Serra. 

Os resultados dos estudos por ele realizados, para apurar 
a praticabilidade, sob o ponto de vista co1nercial, do caminho 
indicado, constam de urna men1ória escrita en1 1798, sob o tí
tulo Navega<;áo do Tapajós para o Pará, que. se encontra num 
dos volumes da Revista do Instituto Histórico. 

Em outra expedi<;ao, de muito inaiores proporsóes, fez 
Ricardo Franco o levantamento de todo o can1inho que, na; 
queles ten1pos, se podia seguir para vir, pelo interior do País, 
de Belén1 a Sao Paulo : saiu da Capital do Pará, subiu o Ama
zonas, entrou no Madeira, depois no Mamoré e no Guaporé 
que subiu até Vila Bela; alcanc;ou, por terra, águas do Para
guai, no vale do J auru, desceu este até Cáceres, penetrou no 
Paraguai, até a foz do Taquari, subiu este até Coxim, foi, por 
terra, etn busca do rio Pardo que o levou até o Paraná e, de
pois, pelo Tieté, que navegou contra a correnteza, dirigiu-se 
a Itu e daí a Sao Paulo. 

No percurso desse itinerário, vieram Ricardo Franco e seus 
dois auxiliares - Silva Pontes e Lacerda e Almeida - assi
nalando os acidentes geográficos que mereciam ser anotados. 
Ficaram, assim, detern1inados, pelas coordenadas geográficas, 
os da foz de todos os rios que descem para o trecho explo
rado do An1azonas para o Madeira, o Mamoré e o Guaporé. 
Depois, construída a carta desses rios e nela Golocados gs aci-
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dentes de que se tinham tomado os dados necessários, obteve
se um esbo<;o da configura~áo geral apresentada pela natureza, 
em toda a extensao percorrida. 

Mais tarde, essa carta, combinada com a do reconhecimen
to do Tapajós, constituiu a imagem do contorno da regiáo que 
agora nos ocupa. 

O trabalho realizado em épocas posteriores, por todos os 
geógrafos do século 19, consistiu em ir figurando nessa carta 
os cursos dos rios cuja foz havia sido assinalada. O exem"" 
plo <leste mqdo de proceder já o havia dado o próorio Ricar
do Franco: aproveitava, com mais ou menos habilidade, as 
informa~óes colhidas pelo novo cartógrafo, sohre urna parte 
qualquer do rio correspon.dente a esta ou aquela embocadura; 
desenhava-se o trecho resultante de tais informaGóes e, por 
meio de dedu~óes, mais ou menos arriscadas, tra~ava-se o 
percurso total do rio, quase sempre hipotético. 

Limito-me a indicar, em tra~os gerais, o modo por que 
se construíam, há ainda bem pouco tempo, os mapas de gran
des extensóes de nosso território, para que se compreenda por
que havia, na cartografía do Brasil, erros tao consideráveis 
como os que foram assinalados nos reconhecimentos de 1907 
e 1908. 

Nao menores do que as incorre<;óes eram as lacunas apre
sentadas por essas cartas, na ' regiao contida no interior do cir
cuito fluvial explorado por Pimenta Bueno. Depois de atra
vessado o Juruena, para Oeste do meridiano de 16 graus, até 
alcan~ar o de 17, encontraram as expedi<;óes de 1908 e 1909, 
sucessivamente, os ríos Nhambiquaras, Doze de Outubro, To
loiri, Ike. Dúvida e Piroculuína, além de outros menos imporr 
tantes. O problema que entáo surgiu para cada um desses 
rios era o de descobrir a bacía hidrográfica a que pertencia, 
o que, se para uns nao era difícil, trazia, para outros, diver
sas hipóteses. Deu-se também o caso de se admitirem hipó
teses que tiveram, depois, de ser postas de lado, como se dcu 
em rela<;áo ao Doze de Outubro e ao Toloiri. 

De todos e'sses rios, nenhum suscitou dúvidas, entretanto, 
como o correspondente a urna nascente que descobrimos a 16 
de julho de 1909, no paralelo de IZ0-39' de latitude Sul, e a 
qual demos, en tao, o nome de cabeceira do U ru. Dessa co
l una exploradora, f azíamos parte eu, os Ttes. Lira e Amarañte 
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e o Dr. Miranda Ribeiro, zoólogo do Museu Nacional. A al
guns de nós parecia que as águas dess~ cabeceira c~rriam 
para o Guaporé; outros opinavam que s.enam ... do ~adetra: O 
problema merecia ser estudado e resolv1do,. nao so pelo, 1~te
resse que nos despertava, sob o ponto de vista potamogra ftco, 
como tan1bém pelo que se ligava ao prosseguimento dos traba
lhos relativos ao tra~ado da linha telegráfica. 

Resolvemos examiná-lo de perto e, para isso, constituimos 
tres turmas : urna, dirigida pelo Tte. Amarante, encarregou-se 
de prolongar o reconhecimento na dire<;ao do Norte; a s:gun
da, com o Tte. Lira, dirigiu-se .para o Poei:te; a terce1ra, a 
minha seo-uiu primeiro para o Sul e em seguida para No roes-

' º L" . 1 te. E o reconhecimento realizado pelo Tte. ira articu ou-se 
tao bem com o meu, que os resultados dos dois, combinados, 
excluiram, por completo, a hipótese de correrem as águas da 
cabeceira do Uru para o Guaporé. Estava, pois, resolvida a 
primeira dúvida sobre o curso do ~i? corr~spon~ente a cabe~ 
ceira do Uru. Mas a 26, quando Jª reunida minha turma a 
do Tte. Lira, voltávamos para o Oriente, deparou-se-nos um 
ria, com 12 metros de largur~, a correr na dire<;áo NNO .. 
Donde provinha? da nascente a que déramos o nome 
de Uru, ou do Toloirinazá? Como nao fósse possível, no 
momento, acordar as duas opihióes, resolví assinalar aquetas 
águas coro o non1e ~e Dúvida, porque, para mim, era~ ~la~ .as 
n1esmas que nos acabavan1 de criar embara<;os, na discnm1na
<;áo das bacias do Madeira e do Guaporé. 

Terminada a expedic;áo de 1909, quando se pensou em 
reunir, num só quadro, o conjunto dos elementos por ela co
lhidos sobre o aspecto geográfico do serta.o explorado, pare
ceu-nos naturalíssimo firurar o Dúvida como afluente do Co-º . 
memora<;ao de Floriano, o qual, com o Pimenta Bueno, cujas 
cabeceiras já designámos por Pirocoluína, forma o Gi-Paraná. 

Subsistiu tal quadro até 1913. Tendo, nesse ano, o Tte. 
Amarante procedido ao levantamento completo do Comemora
<;á.o de Floriano, reconheceu nao ser verdadeira a hipótese gue 
f azia o Dúvida figurar como a ele se reunindo. Firmei, pois, 
a opiniao de que, nesse caso, só poderia o Dúvida ser a parte 
superior de um rio conhecido, pela sua foz no Madeira, sob 
o nome de Aripuaná. 
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Apesar desta suposi<;ao exigir, para poder ser aceita, que 
se atribuísse a esse rio curso muito mais extenso do que 
o assinalado nas cartas; e, t~mbém, que se deslocasse para Ori
ente, fechando-o entre os meridianos de 6 e 15 graus a O. do 
Rio de J aneiro, a posic;ao dada, por Condreau, ao Rio Carumá, 
nao trepidei em te-la COITIO a Única provável e até a Única pos
SÍVel, dado o conjunto dos conhecimentos entao já estabeleci
dos sóbre a regiao Ocidental da hacia do Tapajós e a tot~li
dade do vale do Gi-Paraná. 

Sob o non1e de Aripuaná, designavam as cartas um aflu
ente da margem direita do 1\i1adeira, encerrado no trapézio 
cu jos lados eram: pelo Oriente, o tra<;ado atribuído por Cou~ 
d:eau ao Caruma; pelo Sul, o Gi-Paraná; pelo Ocidente, o 
no dos Marmelos; pelo Noroeste, o trecho do JVIadeira, com
preendido desde a foz <leste río até a do mencionado Caru
m~. Assim envolvido, o Aripuaná nao se podia estender para 
·ba1xo do paralelo de 8 graus, ªº qual nao chegava a atingir, 
nem sair do f uso corresponden te aos meridianos de 7 a 18 
graus, ao Ocidente do Rio de J aneiro. Sabia-se que, passan
do do Madeira para ele e subindo-o, se navegava sempre na 
dire<;ao geral de um meridiano até o ponto em que se dividía 
em dois galhos, dos quais um se inclinava para o Oriente, com 
a mesn1a deno1nina<;ao do tronco, isto é, de Aripuana, e o ou
tro se desviava para o Ocidente e recebia o non1e de Castañha. 

Isto pósto, ve-se logo que a hipótese de ser o Dúvida u1n 
dos forn1adores desse rio acarretava profundas modifica<;6es 
na cartografia da vasta regiao - era necessário admitir que 
o Aripuaná nao só ultrapassava o paralelo de 9 graus, co1no 
também que atingia a latitude de 12 graus e 39 minutos Sul. 
Neste caso, porém, fon;oso era abrir para ele passagem entre 
o Carumá e o Marmelos, dos quais um figurava estendendo
se demasiadamente para o Ocidente e o outro tanto para o 
Oriente que nao f icava espa<;o para, entre os dois, se expan
direm os galhos do Aripuana. Só a explora<;áo e o levanta
mento do Dúvida poderiam fornecer os dados indispensáveis 
para se resolverem essas dificuldades. 

Sendo, além disso, já sabido que o Aripuaná, em certa 
aJtura, se dividía em dois ramos, nao se poderia, de antemáo, 
fixar a qual deles correspondería o rio descoberto ein 1909, 

\ 
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e era essa urna das questóes que a expedi<;.ao Roosevelt-Ron
don tinha de decidir. 

Os motivos que eu tivera, em junho de 1913, para for
mular a hipótese de ser o Dúvicla um dos formadores do Ai-i
puaná eram, para mim, tao valiosos e decisivos que n1e auto
rizara111 a propor ao' Sr. Ministro do Exterior a cria<;áo de urna 
turma auxiliar, incumbida de esperar a saída do Sr. Roosevelt 
no ponto mais alto possível, com en1barca<;áo a vapór, vin<;Io 
de Manaus e entrando pelo Madeira. O destino dessa turma 
era acolher os expedicionários no momento erq que chegassen1 
a lugar já conhecido e onde, portanto, se deveriam considerar 
tern1inados os seus trabalhos ; encontrarian1 aí recursos para 
se refazere1n das perdas que provavehnente sofreriatn durante 
a navegac;áo do río desconhecido e teriam, alén1 disso, 1neio 
de conduc;áo rápida e comoda para terminar a viagem desse 
ponto a Manaus. 

Tendo essa minha proposta merecido aprovac;áo do Sr. 
Ministro, escolhi o Tte. Pirineus para organizar e dirigir os 
trabalhos da turma em questao, dando-lhe instru<;óes para que 
subisse com o vapor até onde lhe fosse possível e depois, em 
canoas, de modo a nos vir esperar na confluencia dos galhos 
do Aripuaná, visto ser ésse o único ponto em que poderíamos 
ter certeza de o encontrar, quer o Dúvida correspondesse a 
un1, quer a outro daqueles dois galhos. 

Mas, como se .houvesse pr0pósito d~ justificar a denomi- '. 
na~ao que eu <lera, a 16 de agosto de 1909 as águas da cabe
ceira do Uru, nao alcanGaram as n1inhas raz6es convencer in
teira111ente o Sr. Roosevelt. · 

A presenta va o Tte. Lira cerrada argu1nenta<;ao a favor 
da prünitiva opiniáo de ser aquéle río 1nero contribuinte do 
Gi - se isso se desse, estaria seu percurso terminado em 
poucos dias; realizá-lo seria trabalho de insi.gnificante valor que 
nao merecería aparecer como objetivo principal de um empre ·
endimento levado a termo pelo estadista americano. 

A essa possibilidade preferiría o Sr. Roosevelt fazer o 
sacrifício de se demorar mais algum tempo ausente dos Esta
dos Unidos, contanto que pudesse acabar a explora<;ao de um 
rio, cuja importancia justificasse ter-se-lhe ligado o seu 
nome. Desejava éle, porém, que, desde logo fossem 
to1nadas as providencias hecessárias para se iniciar a nova 
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exploraGáo, tao depressa se verificasse a hipótese do Tte. Lira, 
\ porque, em qualquer caso, seu constante empenho era terminar, 

em curto prazo, a empresa que o havia trazido a estes sert6es, 
para poder voltar ao seu país ainda a tempo de assistir ao 
desfecho da questáo do l\1éxico. 

Nao me era difícil satisfazer esses desejos do chefe an1e
ricano, porque ali mesmo, perto do Dúvida, estava o Ananás, 
também descoberto pela Co1nissáo das Linhas Telegráficas, a 
respeito do qual ainda ignorávamos se pertencia a hacia do 
Tapajós ou a do Madeira -, em qualquer dos casos, porém, 
por ele só se entraria no Amazonas depois de urna viagem 
digna de ser mencionada como feíto esforc;ado e enérgico. 
Ordenei, pois, que se construíssem canoas no Ananás - pro
vavelmente nao teriam de ser utilizadas pelo Sr. Roosevelt, 
mas 1nam servir para a soluc;áo dos problemas que andavam 
ligados ao nome desse rio. 

' 

I 

EXPEDIC:.í\O CIENTÍFICA ROOSEVELT 
RONDON 

e 

A expedi<;8.o para o reconhecimento do rio da Dúvid.a dis
punha de urna flotilha de sete canoas. Urna delas fo\ des
tinada ao servi<;o pessoal do Sr. Roosevelt; duas, ao 1ev~n
tamento topográfico de que nos encarregámos eu, o Tte. Lira 
e 0 Sr. Kermit; as quatro restantes, ligadas duas a duas, fo
ram transformadas em balsas. Além das pessoas menciona
das seguiam, também, Mr. Cherrie, o Dr. Cajazeira, duas 
prac;as, oito voluntários regionais e seis trabalhadores c1v1s. 
Ao todo, 22 expedicionários. 

Comec;ámos a descer o rio da Dúvida pouco depois de 
meio día de 27 de fevereiro. Poderíamos estar daí a urna 
sen1ana no Gi-Paraná, daí a seis, no Madeira, daí a tres meses, 
nao se sabe onde - era o rio da 

1 
Dúvida. 

O Capitáo Amílcar, com seu grupo, dizia adeus, da mar
gen1, quando as canoas partiram rio abaixo - eorrente escura, 
volumosa, porque era plena estac;ao das águas. Era tao. gran
de a enchente, que a correnteza molhava a parte infe~1or d? 
taboleiro da ponte aí existente. Isso tinha a vantagem de 1merg1r 
os obstáculos, inclusive árvores caídas. Na estiager¡i estariam cer
tamen te a tona. 

Partíamos de IZO 1' de latitude Sul e 17° 7' 34" <;le longi
tude Leste do Rio de Janeiro. A direc;áo a seguir era Norte, 
para o Equador. 

Eram exímios os remadores - ágeis cqmo panteras, na
davam como peixes e manejavam igualmente bem o machado 
e o facáo de mato ou o remo e a vara. J oviais, ativos e de 
boa vontade para tudo. 

O levantamento do rio cabia a mim, auxiliado por Lira 
e Kermit. Seguia este na canoa da frente, com a baliza. Lira 
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media a distancia com o telemetro e eu, com a bússola, tomava 
a direc;áo e registava observac;óes e cálculos. 

Era lenta a viagem, mesmo porque as curvas do rio obri
gavam Kermit a freqüentes descidas a margem, para colocar 
a baliza. Mas era interessantíssimo o trabalho. Nunca ci
vilizado descera ou subira o rio, nem vira a regiao que atra
vessávan1os. Árvores majestosas, ligadas por 'espesso emara
nhado de trepadeiras penduradas, ein festoes, dos troncos onde 
crescia111 epífitos de f olhas largas co1110 orelhas de elefanh;s¡ 
Mesmo nas canoas, era, as vez es, intenso o perfume das flores. 

Acabava a canoa do Sr. Roosevelt por passar a frente das 
do levantan1ento. Saltavam, entao, e preparavam o acampa
mento para a noite: tendas armadas, fogueiras a crepitar, pro-
1nessa de boa ref eic;ao sob as estrelas que polvilhavam o céu. 

Encontrámos o rio Festa da Bandeira, nome que déra
mos as águas de urna cabeceira por nós descoberta a 19 -de 
novembro de 1912 e que havíamos atravessado em José Boni
fácio. Segundo a correta infonnac;ao dos nha1nbiquaras 
que a deno1ninava1n Carumicharu - desembocava no rio da 
Dúvida. 

Está vamos ainda no planalto. A f 1oresta era silenciosa, 
silencio cortado, as vezes, por estranhos ruídos. Nos dias 
bonitos era un1a delícia r·e1nar devagar no belo rio tropical. 

TítJ.hamos percorrido, num dia, 12, e no outi:o, 19 quilo-, . 
Qletros, ,quando a corrente pregu1c;osa comec;ou a se apressar, 
cada vez mais, até se perceberen1 quedas. Vimo-nos en1 sé
rios e1nbarac;os para impedir que se alagassem as canoas do 
reconhecitnento e, por isso, denominámos o local Corredeira 
do Apuro. Eram quedas que as canoas nao poderiam trans
por. Todas ancoraram. Logo que saltámos em terra, avan
~ámos, pela margem, até o ponto de onde seria possível exa
minar o acidente que nos detinha. Vin1os o rio correndo, com 
espantosa velocidade, por entre pedras de arenito ferruginoso, 
despeda<;adas e a tiradas urnas sobre as out ras pela f ór<;a das 
águas que se precipitavam en1 cachóes. Surgiu, depois, urna 
ilhota, últitna resistencia daquele solo desbastado e escalavrado 
pela in1petuosidade persistente da corrente; mas as duas co
l unas.. em que esta se via mon1entaneamente cindida, se reu
niam de novo, penetravam em um corredor afunilado e se 
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atiravam no plano inferior do leito, continuando a correr aos 
borbotóes. 

Prolongavam-se tais acidentes por quase dois quiló1netros, 
quando o rio se espraiava placida1nente, con1 nlais de 90 metros 
<le largura. Havia aí urna aldeia nhan1biquara, de subtribo 
navaíte e foram, por isso, as quedas batizadas com esse nome. 
N áo houve outro recurso senao transportar canoas e inaterial 
pela n1argem, construindo para isso u111 catninho e colocando 
troncos de 2 em 2 n,1etr:os, para, sobre eles, fazer deslizar as 
canoas. Ficou o Sr. Roosevelt n1a.ravilhado co111 a resistencia, 
a boa vontade, a for<;a dos camaradas, ass;im como con1 a, inteli
gencia e a capacidade organizadora dos chefes, profligando a 
ignorancia dos 1que depreciam o homem dos t rópicos. 

Foram necessários dois dias para esse difícil e perigoso 
transporte, continuando depois a viagem. . . sendo impossível 
dizer para onde íamos. 

Além de aves. como o jacu, apanhávamos mel; era urna 
festa quando encontrávamos a árvore do leite, gigante da 
floresta assim chamado por causa do leite espesso que corria 
de qualquer talho que se lhe fizesse e que os camaradas 
bebiam avidamente. 

O acampamento estabelecido além dos rápidos era delicio
san1ente aprazivel. Conseguíamos ca~a abundante e, portanto,. 
ra<;áo conveniente para os camaradas sobrecarregados pelo pe
noso trabalho d~ tran~por.te. Só prosseguimos a 1 O de man;o, 
descenclo pequenas qtiedas,; O aneroide acusava urna descida 
de 100 1netros. Infelizmente perdera1n-se, em um rápido, a 
que chamámos Quebra Canoas, duas canoas que foi preciso 
substituir, malgrado a ansia de atingir o termo da viagen1 
antes ,que se esgotassem as provisóes. 

A 14, prontas as novas canoas, retomámos a descida do 
río, cheio de remoinhos e quedas que transpúnhamos com n1il 
dificuldades. Desde Quebra Canoas era o rio urna cachoeira 
contínua, sobre leito de diábase. 

Reconhecida a importancia do obstáculo, mandei aproar 
para a margem e fui com o Lira explorar o tra<;ado de um 
caminho que nos levasse ao fim da cachoeira. 

Ao regressar, nao encontrámos Kermit, nem a sua canoa. 
Foi quando o vimos chegar, todo 1nolhado. As águas, que 
correm com inais velocidade na proxi111idade dos rápidos, quase 
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se detem junto a estes, antes de se prec1p1tarem. Iludido, 
queria Kermit aproximar-se o mais possível. Ponderou-lhe o 
piloto que seria perigosíssimo, porque, depois dessa calma apa
rente, viria a queda ·súbita e nao haveria tempo para safar a 
canoa. Insistiu Kermit - queria ver a queda do alto e daí 
medir-lhe a altura. O piloto acabou por obedecer e, infelizmente, 
se realizaran1 as suas previsoes. A embarca<;ao foi arrastada, 
correndo, ingovernável, de queda em queda, até submergir. 
Simplício, que ia a proa, foi com o impulso lanc;ado n'água, 
arrastado por um dos remoinhos, desaparecendo para sempre. 
Kermit quase f ora também arastado, salvando-se. com grande 
dificuldade. e ao fiel cao Trigueiro. Ficou o Sr. Roosevelt 
impressionadíssimo - sentia-se responsável por Kermit, 
perante a máe e a noiva <leste. 

Morte e perigos nao deveriam, por mais que com isso so
f ressem, interferir na tarefa dos expedicionários. Depois de 
procurar, em vao, o corpo de Simplício, retomamos a viagem, 
fixando, antes de partir, urna placa com os dizeres: "Aqui 
pereceu o infeliz Simplício". Prosseguíamos, porém cabisbai- . 
·xos e magoados. Ninguém inicia urna empresa como a nossa 
sem se ter familiarizado com a idéia dos perigos e das inúme
ras ocasi6es de encontrar a morte. Nao era, pois, o impre
visto que nos aturdía, mas a perda do companheiro a nós 
irn1anado pelos trabalhos e priva<;6es em comum, pelas espe
ranc;as de um objetivo que já pertencia a todos os corac;oes .. 
" Nova séria de rápidos, ainda mais difíceis. A amargura 

e as dificuldades nao conseguiam, entretanto, esmorecer nos-
A • sos an1mos. 
A 16, dia escuro e sombrío, deixámos um acampamento 

infeliz, por outro, nao menos infeliz. Verifiquei que seria 
possível, talvez, transpor os rápidos, presas as canoas por meio 
de cordas e, enquanto se preparava essa descida, fui, acompa
nhado por meu cáo favorito, Llbo, explorar o rio. Depois 
de andar um quilometro, ouvi vozes que me pareceram ser 
de coatá, o maior macaco das florestas do Amazonas e de 
Mato Grosso. Era ótima ca<;a. A vanc;ava eu na dire<;áo do 
sem, quando Lobo, que correra, tomando-me a dianteira, encheu 
a solidao de estridentes ganidos de· dor, parecendo que procura 
va voltar para junto de mim, porque o ganido se aproximava ... 
um ganido mais forte e, depois, silencio! Evidentemente al-
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guém, que perseguía o cao, matara-o. Eram, certamente, in
dios e, para os assustar, disparei para o ar, dominando meu 
primeiro impulso de correr em defesa de Lobo. Apressei-me 
em ir buscar ref orGO no acampamento e voltei a procura de 
meu pobre cáo. Encontrei-o, a pouca distancia. flechado, ao 
lado de urna vara de pescaría com que lhe deram o golpe de 
morte. Pressentindo estranhos, os ín<lios f ugiam, ouando, 
vendo-se seguidos por Lqbo, o mataram para que lhes nao 
den11nciasse o rasto, oensei. contemolando, pesaroso. meu com
prtnheiro morto. _ten<lo talvez dado sua vida pela minha ... 
Tao m~lancól'tcas reflexoes nao me desviaram. entretanto. de 
minha habitual norma de conduta em relaGao aos ín<lios. dei
xan<lo-lhes presentes, como prova de que eram amigos gue 
passavam .. , 

Andava o Sr. Roosevelt m11ito preocupado. Resolveu-se, 
afinal. a ter comiP-o urna conferencia. 

- Kermit. princioiou. teve a inaudita felid<lade de esca
par com vida do acidente em -aue perecen SimoHdo. Nao me 
conformo com ver ae-ora a vida do meu filho amea<;ada a cada 
momento. vela presenca <los índios. mais do que a de qualquer 
outro memhro da exoedirao, urna vez que sua canoa vai a 
frente. Nao convém continuar com tal processo para descobrir 
a verdade sobre o rio da Dúvida. É preciso limitar-nos ao 
levantamento expedito, porque os chefes, num grande empreen
din1ento. como este. só se devem ocupar com a determinaGao 
dos pontos principais. . , 

- Isso, pessoalmente, nao me será possível, respondi. Mas 
estou pronto a orientar a travessia do sertáo pelos seus dese
jos, reduzindo ao m1nimo o tempo da expedi<;ao. 

- Os grandes homens nao se preocupam com minúcias ... 
- Nem sou grande homem, nem se trata de minúcia. O 

levantamento do rio é elemento indispensável, sem o qual a 
expedi<;ao, no que me toca, terá sido inteiramente inútil. 

Afinal propus : 
- O Sr. Kermit nao mais irá a frente. 
E assim chegámos ambos a um acordo, concluindo o Sr. 

Roosevelt: 
- Conheci, em minha vida, dois grandes coronéis : o 

que resolveu o problema do canal de Panamá e ... Rondon ... 
Lembrando-me de que era ele verista> tiada lhe respondi .. , 
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Prosseguia o levantamento topográfico, sem que a neces
sidade de andar depres~a nos permitisse tirar todo o proveito 
de nossos recursos técnicos. 

Havia ainda outra má notícia. 

Os can1aradas passaram as canoas, mas a que f ora por 
eles construída, a Aripuana, de madeira pesada, descia com 
muita dificuldade - até que a corda que a prendía rebentou, 
perdendo-se ela e quase perecendo um dos camaradas. 

' 
Nao seria prudente aí ' permanecer quatro dias, para, cons-

truir nova canoa, sujeitos a ataque de índios, mas, por outro 
lado, as quatro que nos restavan1 era1n insuficientes. Cun1-
pria andar o n1ais depressar possível, n1esn10 abandonando 
algo da bagagem já reduzida. . . Decidimos, por fim, carre
gar o n1aterial na flotilha, na qual en1barcariam· o Sr. Roose
velt e o Dr. Cajazeira. Nós outros, em número de treze, 
seguiríamos a pé, margeando o rio, evitando que as duas par
tes da expedi<;áo se distanciassem urna da outra. Assim se
ria, até encontrar madeira que servisse para as canoas de que 
precisávamos. Em 18 dias de viagem tínhamos percorrido 
125 Km., isto é, 1/6 ou 1/7 da distancia a vencer. Ouanto ....,, 
a altitude, segundo o aneroide, tínhamos descido apenas 1/3 
da altura total. E con~umíramos 1/3 das provisóes, perdera
mos un1 homem, \lm cao e quatro canoas. Atravessávamos 
território inimigo, atorn1entados por n1osquitos e f ormigas ; os 
ca1naradas que se na,o queriam cal<;ar tinham os 'pés tao 
inchados que 111al podiam prosseguir. Procurava o Dr. Caja
zeira aliviar os sofrimentos de todos e manter em boas con
di<;óes a saúde da expedi<;ao, mas havia já dois casos de febre. 

No dia seguinte partíamos, Cherrie e eu, em filha indiana, 
pela margem, enquanto Roosevelt e os enfermos desciain nas 
canoas, ~sperando, de vez en1 quando, pelos pedestres. Mais 
rápidos a alternar com trechos remansosos do rio. Em urna 
das vezes os rápidos surgiram sooitamente, depois de urna curva 
e só a custa de muita destreza se evitou grave desastre. 

Foi quando descobrimos um río a que denominei Kermit, 
sendo solenemente colocada urna placa com esse nome. Desem
bocava depois de urna queda de uns 3 m. Aí encontrámos 
n1uito peixe, entre outras espécies, dois pacus, peixe que nunca 
sobe grandes quedas, disse Antonio Pareci. Infelizmente 
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nao se realizou tal prognóstico, po1s que os maiores rápidos 
estavam por vir. 

Chegara eu a conclusao de que o rio da Dúvida era um 
grande rio - nao podía ser afluente do Gi-Paraná e, talvez, 
nem mesmo do Guaporé; era-o .. certan1ente do J\IIadeira, perto 
da con fluencia <leste com o Amazonas. N esse caso sua em
bocadura seria o chamado Aripuana que, segundo o que diziarn 
ajudantes meus. enviados en1 reconbecitnento, era o mais largo 
afluente do Madeira - en1bora nao f igurasse nos n1apas. Nao 
era mais possível transigir com a dúvicla sobre a in1portancia 
do rio que vínhamos explorando desde 27 de f evereiro. Era 
o coletor principal de grande bada hidrográfica. Estava, pois., 
satisfeita a condic;ao de que dependía a realiza<;ao do desejo 
de nosso Governo, a mim con1unicada pelo Ministro do Exte
rior - perpetuar na carta do Brasil a memória da viagem de 
descobrin1entos geográficos do Sr. Roosevelt, mediante a ado
c;ao de seu nome para designar o rio explorado. Conseqüen
temente, na manhá de 18, publiquei urna ordem do dia cien
ti f icando a Comissao Brasileira e comunicando a Americana 
que, daquela data em <liante, se chamaría Roosevelt o rio que, 
desde 1909 até entao, deno111ináva111os Dúvida. Realizou--se 
esse ato con1 toda a soleuidade, ao mesmo tempo que i11au
gurávam9s tun marco de madeira coma inscric;ao "Rio Kennlt" 
11°, 27',20" lat. ·N. 17.0 , 17' 12" long. O. do Rio de Janeiro. 

' 
C0n10 já ficou <lito, navia eu ordenado a U111 de 111eus ofi-

ciais, o 'Tte. P irineus, que viesse a:o ' encontro da expedic;ao con1 
botes e próvisóes, subindo o Aripuana, até a confluencia con1 
seu primeiro grande afluente, tao certo estava do que se1npre 
avanc;ara. Fóra esse o caminho seguido por Amilcar, em 1909, 
tentando me encontrar, na minha descida do Gi-Paraná - o 
que resultara em desencontro. 

Continuava a viagem nas mesmas condic;óes, as canoas 
dando avanc;o aos que caminhavam a pé, pela margem. Sinai5 
de índios que f ugiam. Em um poste, deixei machados, facas, 
con tas. 

' 
Em tres semanas tínhamos avanc;ado 140 km. e descido 

124 metros - o progresso era muito lento. A frota fora 
melhorada - construíram-se duas canoas, E sbelta e Chan
frada, desta vez, porém, de araputanga, madeira que flutua 
muito bem. Assin1, a 22 de marc;o, partían1os con1 .seis canoas. 
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Mas eram rápidos e mais rápidos que as canoas desciam va
zias amarradas com cordas nas passagens mais difíceis. Nao 
era 'possível. avan<;ar mais de 10 km. por dia. ,. 

Por tóda parte, grandes blocos ele pedr~ atirados uns so
bre outros pela f ón;a da correnteza - se 1sso da va aspecto 
pitoresco ao local, tornava difícil de~cobrir o canal por onde 
pudessem ser varadas as canoas vaz1as. 

A viagem era muito agradável, qua~do remávamos ~a 
superfície lisa como um espelho que os se1xos quebravam~ as 
vezes, em ondas franjadas de espuma. 

Tínhamos a 24 de mar<;o, embarcado nas canoas para 
reconhecer um~ cachoeira que se anunciava pelo _fragor, quan~ 
do descobrimos um rio, maior do que o Kerm1t, a que f 01 
dado 0 nome de Taunay - explorador, soldado, senador, e~~ 
critor autor de "Inocencia", livro que despertara em K:enn:t 
vivo ~ntusiasmo. Era, sem dúvida, o mais importante reconhec1-
mento geográfico, desde 17 de fevereiro, em território de Mato 
Grosso - e quem melhor do que Taunay so.uh~ evocar, real
c;ando-as carinhosamente, a beleza e a grand1osidade daquelas 
terras e daqueles céus de onde recolheµ. e, an1orosa1nente, cul
tivou a flor suavíssin1a da alma sertaneJa que de~abrochou ~m 
Inocencia! Fiz lavrar un1a árvore, pujante de se1va e de vida 

em seu cerne duradouro inscrevemos as palavras : 

Rio Taunay. 

HOMENAGEM DA EXPEDICÁO ROOSEVELT - RONDON 
A 156.280 METROS DO PASSO DA LINHA TELEGRAFICA 

24 DE MARCO DE 1914 

A 25 de mar<;o tínhamos feíto 160 km. e consumido mais 
de rpetade das provis6es. Seria tal velocidade irrisória se náo 
f ósse atestado eloqüente das dificuldades que vínhamos encon
trando. Náo era possível contar muito com a cac;a, urna vez 
que urgia avan<;ar a todo prec;o. Supúnhamos ter . d: percor
rer 0 triplo do caminho, até encontrar o Tte. P1nneus, ou 
seringueiros. 

Depois, outro rio que batizei com o nome de Cherrie. . 
Acampámos a sua marge1n e, no ~ia seguinte, Ke;~1t 

e eu saímos em expedi<;ao de reconhec1mento., ~s noticias 
que trazíamos eram más - a regiao mudava sub1tamente de 
aspecto, o rio corria estreitamente apertado entre montanhas, 
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com um desnivelamento de 33 metros e as margens eram tao 
íngremes que difícil se tornava transportar a carga, mais urna 
vez reduzida. E passaram-se os últimos dias de man;o trans
pondo, penosamente, essas quedas. Mas que vista maravilhosa ! 
Montanhas a se estender em cadeia, vestidas com a luxuriante 
vegeta<;áo tropical. Na base da garganta - onde seria o pró
ximo pouso - o rio, depois de um ren1anso, corría quase em 
linha reta, formando imensa fita branca. 

Partimos de novo a 2 de abril. O pouco que avanc;áva
tnos. era a custa de árduo e perigoso trabalho. o animo dos 
camaradas estava abatido e perguntavam aos chefes da expe
di<;ao se estavam certos de sair con1 vida de ta[ empresa. 

N aquele salto para o desconhecido, era impossível 
saber quantas quedas teríamos ainda pela frente e se nos nao 
faltaria1n fórc;as para as tren1endas tarefas de as transpor. 
E Roosevelt lembrava desastres de expedi<;6es inteiras, na con
quista do serta.o, tao perigosa como a guerra, exigindo, porém, 
muito mais vigor, resistencia e audácia. Os conqt].istadores 
das selvas pagaram pesado tributo em todos os ten1-
pos. Apesar disso, repartía o tempo entre a lei~ura e a reda
<;ao de seus escritos,' enquanto o naturalista Cherrie aumentava 
suas colec;6es ornitológicas, parecendo-lhe um dos exen1plares 
variedade ainda desconhecida e nao classificada. A noite de 
2 de abril foi. tempestuosa e a chuva torrencial abate~, com 
o peso, a lona dos toldos, aineac;ando af un dar as canoas. Ainda 
assim, estavan1, de n1anhá, todos a postos para prosseguir. Foi 
quando ocorreu grave incidente. 

Um dos soldados, de puro sangue branco, ] úlio, era um 
velhaco nato, preguic;oso, a pesar de f orte e corpulento como 
um touro. Insistira para fazer parte da expedi<;ao atraído, 
talvez, pelo soldo em dóbro, e .f óra aceito pela sua reputa<;ao 
de bon1 trabalhador. Ante o exaustivo trabalho e as difkul
dades e perigos, mostrou, porém, o que era na realidade: um 
covarde e feroz egoísta. Quando maiores eram os problemas, 
fingía-se doente a ponto de ter eu ameac;ado deixá-lo na flo
resta. Era o único que conservava a gordura habitual, por
que roubava comida o que, na situa<;ao em que nos achá
vamos, correspondía a um crime. 

Um dos melhores camaradas era um negro, o Paixao, 
um cabo do exército, graduado em sargento, pelos relevantes 
servi<;os prestados. Disciplinado e disciplinador, era um exem-

27 
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plo para os companheiros, sobretudo pela sua moralidade. 
Apanhando J úlio em flagrante roubo de comida, deu-lhe um 
sóco na bóca. J úlio veiu queixar-se, a chorar, a fisionomía 
contorcida pelo medo e pelo ódio. Na manhá seguinte, f oi de 
novo surpreendido a roubar comida e Paixáo teve de o re
preender, por nao desempenhar sua tarefa de carregar baga
gens a serem reembarcadas nas canoas, junto as quais estava1n 
todos reunidos, a espera. Trouxe ele, af inal, sua carga e de~ 
positou-a no chao. A.panhou, entao, um davinote que estava 
junto as bagagens e voltou para a n1ata, a resmungar - o 
que lhe erp: habitual - .como que par~ buscar nova carga. O 
fato nao causou estranheza; era con1um um camarada apa
J;J.har urna carabina:, para matar alguma ca<;a. 

Infelizmente, pouco depois de se ouvir um tiro, vier~m 
alguns camaradas, a correr, contar que J úlio assassinara Pai
xao e fu gira. 

Eu e Lira tínhamos partido a frente, em explora~ao. 
Roosevelt mandou um mensageiro nos avisar do ocorrido. Te
mia urna fuga simulada de J úlio e a resolu<;áo, em desespero 
de causa, de vender cara a vida ou a liberdade. Encontrei-o 
muito excitado. 

- É preciso mandar ao encal<;o de J úlio, prende-lo e 
matá-lo ! 

- No Brasil é isso impossível - que1n comete um crirrte 
é julgado e nao assassinado. . , 

_._ Quem mata '<leve morrer · - assim é em mett ~,País. 
..:..- É inútil mandar procurar J úlio. Procurar um ho1nem 

que foge, no emaranhado desta floresta, é tarefa mais difícil 
do que a de procurar agulha em palheiro. . . Vou, entretanto, 
cumprir seu desejo. 

E destaquei um pelota.o para a busca do assassino. Pouco 
depois voltavam os homens. Haviam encontrado a arma de 
J úlio. Enredando-se nos cipós, para nao perder tempo, em 
sua fuga desabalada, abandonara-a. Desaparecía, assim, o ri~co 
de que cometesse novo assassinio. 

- Será agora castigado pela f ór~a das circunstancias em 
que ele proprio se colocou. . . • 

Fomos encontrar o infeliz Paixao nun1 lago de scu pro
prio sangue, o rosto coberto pela piedade dos companheiros. 
Cavada urna sepultura, foi nela cuidadosamente colocado, se-
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gurando Roosevelt e eu, pela cabe~a e pelos ombros, aquele 
corpo até há pouco tao cheio de vida, pronto a obedecer a um 
cérebro onde ·o altruísmo dominara realmente o egoísmo. A 
cabeceira erigimos urna cruz tosca. Urna salva, em homena
gen1 ao leal soldado que cumprira seu dever, até o fim, e lá 
ficou Paixao, para sen1pre, junto aos rápidos que receberam 
seu nome, sob as grandes árvores amigas, embalado seu último 
sono pelo n1arulhar das águas solitárias. 

Seria terrível a situa<;áo de J úlio que a forne e a,s febres 
espreitavam - além de supersticioso' ren1orso. Comentava. 
Fran<;a, o cozinheiro : "Paixáo segue J úlio e. há de seguil..!o 
se1npre - caiu de frente, sobre as 1vaos e os joelhos, e, quando 
um ho1nem cai assitn, seu espírito perseguirá, até a tnorte, 

. " o assass1no . 
Na manha do terceiro dia, descia eu o rio, quando ouvi, 

a esquerda, implorar : 
J - Senhor Coronel! 

- Nao é possível parar agora a canoa, interompendo o 
levantan1ento, respondí. Convén1, além disso, esperar o Sr. 
Roosevelt. 

Reunidos os dois chef es, f oi tremendo o choque. Mos
trava eu a necessidade de ir buscar o criminoso que se apre
sentara e de o entregar a· justi<;a. Teimava, porém, o Sr. 
Roosevelt, em nao lhe ir ao encal<;0, julgando injusto sobrecar .... 
regar a expedi~ao com a guarda de um homerh qu~ prec~sava 
ser cuid~closamente vigiaClo. A situa<;ao era precária: ig,no
rávamos quanto nos faltava ca1ninhar; os ' camaradas estavam 
exaustos, alguns doentes, todos deprimidos e quase nus ·
porque, por maior que fosse o cuidado, variadas espécies de 
terríveis fonnigas chegavam a fazer huracos nos sapatos e 
a devorar as roupas como o fizeram as cuecas do Sr. Roosevelt 
que nao teve como as substituir. - A expedi<;áo estava en1 
perigo, dizia ele, era necessário empregar todos os recursos 
em garantir a vida de seus membros. E concluía: 

- Absolutan1ente náo concor<lo ! 
E, voltando-se irritado para Kennit que procurava inter-

vir, ordenou: 
- Shut up! 
Lira nao se conteve e disse en1 portugues : 
- Pensa ele que ainda é presidente! 



n 

418 ESTHER DE VIVEIROS 

Venceram, afinal, meus argumentos. 
- Pois bem, meu querido Coronel, cumpra-se a lei ele 

seu País, disse. 
Mas os dois homens encarregados de ir a procura de J ú

lio nao mais o encontraram ... 
• 

Terrível castigo <leve ter sido •o seu ! 
E a viagem prosseguia, com alternativas : transpondo q~e

das d'água, acampando, navegando águas remansosas ... 
Os homens estavam cada vez mais fracos; l(ennit coro 

febre, Lira e Cherrie cotn disenteria. Tentan.do Roosevelt 
por em posii;ao urna canoa, machucou graven1ente urna ·perna. 
E nao foi só ; sobreveio-lhe tremendo acesso de febre e foi pre
ciso interromper a viagem. Roosevelt delirava. Chamou-me 
e disse: 

- A expedii;ao náo se pode deter. Por outro lado, nao 
me é possível prosseguir. Partam e deixem-me ! 

Agitava-se, irritado com a resistencia que eu lhe opunha. 
Encontrei, afinal, um argumento: 

- Permita-me que pondere que a expedii;ao se chama 
Roosevelt-Rondon e que nao é, por isso, possível separarmo
nos. 

Venceu ele a crise, grai;as aos cuidados de Dr. Cajazeira 
que se desdobrava no sentido de manter o equilíbrio do estado 
sani tário da expedi~áo. 

A 6 de abril passámos um rápido que pareceu ser o úl
timo. Prosseguimos, entao, viagem n1ais calma ' por alguns qui
lómetros, pausa necessária ao trabalho exaustivo imposto aos 
pobres camaradas enfraquecidos e doentes, inspirando dois de
les sérios cuidados. As montanhas foram, gradualmente, ce
dendo lugar a planície que o rio percorria, conduzindo a ex
pedi<;áo a urna velocidade de 36 km. diários. Chegámos a 
tarde a foz de um rio que chamei rio Cardoso, homenagem 
a inesquecível companheiro, distinto oficial que, servindo na 
Comissáo, morrera de beribéri. Passámos o resto do dia no 
pouso aí estabelecido, f azendo levantamentos, descansando e 
refazen<lo-nos co1n refeic;óes mais substanciais. fornecidas por 
enorn1e pil aíba. macacos e tartarugas que tínhamos conseguido 
apanhar. 

i\1as soldados enviados em reconhecimento voltaram com 
a notíc:ia de nova série de ráJ?idos. 
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Roosevelt, doente, viajava em urna canoa coberta, sensi
bilizado por ver todos, a principiar por mim, transformados em 
devotados enfermeiros. Ninguém estava com boa saúde. Com
partilhávamos o conteúdo das latas, preparadas por Fiala com 
os camaradas. mas tinham estes necessidade de volume, para 
se sentirem alimentados. 

E os dias repetiam-se. . . desdamos um metro em cada 
quilón1etro que percorríamos e o moral. . . também desda. 

Tinhan1-se agravado os padecimentos do Sr. Rooseve)t 
que estava ~mea<:;a<lo de manifestai;ao erisipelosa na perna 
direita. 

Foi, pois, urna comitiva cabisbaixa que embarcou a 15 
de abril - que deveria ser um grande dia. PercorridQs 25 
km., encontrámos u1na placa com as iniciais J. A., assinalans}o 
o limite de urna propriedade e, urna hora depois, akan<;ávamos 
urna casa recem-construída, de seringueiros que, partindo· do 
Madeira e subindo o Aripuaná, haviam tomado um galho <leste, 
o rio Castanho, estabelecendo-se nesse ponto. Daí se concluí 
que o rio descoberto em 1909, o rio da Dúvida, era o conhe
cido na foz con1 o nome de Castanho. Mas havia já alguns 
dias recebera ele outro nome - rio Roosevelt. Tal foi o pri
n1eiro sinal de civiliza<;áo encontrado pelos expedicionários que 
haviam partido da ponte da Linha Telegráfica a 27 de feve-. 
retro. 

O proprietário, J oaquim Antonio (J. A.), estava ausente; 
deixámos, por isso, indici;t<;Óes . de nossa passagem. 

Prosseguimos, indo encontrar, 3600 metros adiante, um 
preto velho - quis fugir mas agitei o capacete, saudando-o, e 
acabou por se aproximar Explicou que se assustara por nao 
ser possível esperar a chegada de pessoas civilizadas, descendo 
o r io desde as nascentes. 

Fomos ,entao, aportar na barranca do Honorato e nao 
foi menor o panico causado pela nossa chegada. Isso mostrou 
o grau de tensáo nervosa em que vivia aqueta gente, cons
tantemente atormentada pelo temor de ver surgirem guerreiros 
indígenas. Os habitantes que, a princípio, f ugiam espavoridos, 
certos de que só índios poderiam vir daquela zona desconhe
cida. desdobraram-se depois em gentilezas. 

Tínhamos percorrido 300 km. em território nunca trans
posto por homem civilizado e Roosevelt considerou raro pri-
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vilégio ter tomado parte na f a<_;anha - por ele considerada o 
ápice da piramide que a Comissáo Telegráfica vinha cons
truindo. Fóra, realmente, a explora<_;ao científica do J uruena 
e do Gi-Paraná que tornara possível resolver o problema do 
rio da Dúvida. Através de perigos e dificuldades sen1 conta, 
vencera a expedi<;ao. Terminara a terrível incerteza do fu
turo. 

O trecho do rio da Dúvida que faltav:¡i. descer corria en1 
regiao habitada~ sendo possíveisdongas jornadas, porqµe havia 
sen1pre u1na casa onde pousar - embóra, as vezes, abandonada 
- e os habitantes que encontrávamos~ n1estic;os das tres ra
c;as, eram corteses, afáveis, recusando-se, freqüentemente, a 
cobrar o que f orneciam. 

A 9038' recebia o rio da Dúvida o rio Branco. 
Atingimos, a 20, a primeira casa de negócio, onde nos 

abastecemos ~ dnde os camaradas aµanharam. . . ltremenda 
indigestáo. Foi o maior, nesse dia, o nosso percurso - 52 
quilómetros. Estávan1os a 8°48' de latitude Sul. 

A 21, um pouco abaixo da barra do Niadeirinha, outro 
a.fluente do Roosevelt, rápidos do Infernáo. A cachoeira, 
belíssin1a, teria sido sério problema, sem o guia que nos levava 
através de caminho já preparado, porque era o rio táo . 
latgo como o Cuiabá ou o Corumbá. A 24, rá¡:>idos Aripuaná 
a 7º47'. Na base dos rápidos, grande, negócio e proprie-

• .1 

dade do , Sr. Caripe. Contou ele muitas histórias dos s~.rin-

gueiros que nunca tinham ultrapassado 9° de latitude, nas re- '· 
dondeiZas do alto Aripuaná a ·que chamavam rio Cas~anho. E 
a 26 de abril, o último rápido. A urna hora chegávamos ao 
acampan1ento do Tte. Pirineus que havia um mes esperava 
pela saída da expedi<_;áo, com um barco a vapor, o aviso Cidade 
de Manaus. 

Em 59 dias percorreramos 686. 360 metros, dos quais 
276.000 foram tao ásperos e hostis que tivemos de 
lutar 48 dias para nos nao deixarmos abater pela fadiga, nem 
pelos transes dolorosos que amarguraram nossos corac;óes. 

O eminente chefe da Comissáo Americana nao mais vol
tou a gozar a saúde com que iniciara a expedi<;ao ; seu f ilho 
Kermit esta va também muito combatido pelos acessos de f ebre. 
Lira e Cherrie, com afec<;óes gástricas; nossos homens, ataca-

RONDON CONTA SUA VIDA 421 

dos de f ebres, esmagados de cansa<;o, enf raquecidos, estariam 
literalmente derrotados se nao tivessem a tempera de nossos 
admiráveis caboclos. 

Mas a alegria do feliz exito de nossos esfor<;os f azia es-
4uecer as tribula<_;óes passadas. 

En1 frente as barracas, onde flutuavam as bandeiras do 
Brasil e dos Estados Unidos, fomos recebidos com salvas. No 
dia seguinte, f ormou a expedi<;ao, em frente a um monumento 
que mandei erigir, lendo a ordem do dia que narrava o sucedido. 
Salientáva que o rio cuja parte superior tinha sido chamada rio 
da Dúvida, nos mapas da Comissáo, a gra11de parte desconheci~a 
que acabávan1os de percorrer, o rio ·que os seringueiros chama
vam Castanho e o Baixo Aripuaná eram todos um só e grande 
rio, com 1.409 quilómetros 174 metros, avan<;ando uniformemen
te, sem deflexáo. E que, por ordem do Governo Brasileiro, esse 
río, o maior afluente do rio !\/Iadeira, com suas nascentes a 13° e 
sua foz a 5° de latitud e Sul, inteiramente desconhecido dos 
cartógrafos e até, en1 grande parte, das próprias tribos locais, 
tinha recebido o nome de rió Roosevelt. 

Modestamente, sugeriu este que se chamasse rio Theo
dor ... 

A 27 de abril, no acampamento do Tte. Pirineus, inau
gurei a placa comemorativa. ' Foram depois salvas, vivas, ale
gria. ' Salientou o Sr. Roosevelt que f óra colocado no n1apa 
UlTI rio de cerca de 1500 quilótnetros, Ínteiratnente descorihe
cido en1 grande parte de sua· extensáo. 

Deteve-se ~ a expedic;áo na vila de Sao J oáo, na residencia 
do fazendeiro Caripe, onde f omos muito bem recebidos e, na 
manhá seguinte, tomávamos o vaporzinho que se pós a descer 
velozmente o mesmo rio cujo curso superior tantos perigos e 
dificuldades oferecera. A 29 chegaríamos a Manaus. 

Melhorara o Sr. Roosevelt do impaludismo, mas sobrevie
ram-lhe numerosíssimos furúnculos que muito o atormentavam. 
Nao se podía sentar e os dias no vaporzinho que o conduzia 
a Manaus f oram passados de bruc;os - nessa posi<_;áo, nao 
deixava, entretanto, de escrever suas notas. 

Prevendo que teria o Sr. Roosevelt de descer em Manaus 
em padiola, providenciei para que se retardasse a viagem, de 
modo a ser a chegada no dia seguinte, 30, antes de amanhecer. 
Telegrafei, por outro lado, ao Governador para que todas 
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as providencias fóssem tomadas para urna descida cómoda e 
secreta. 

Hospedou-se o Sr. Roosevelt em palácio, onde se operou. 
Pode, assim, seguir para Belém, caminhando, embora com di
ficuldade. Esperavam-no espléndidas festas em que pronun
ciou belos discursos, a pesar do sof rimen to que ainda lhe cau
sava ficar de pé, exaltando todos os membros da Comissao, 
até o mais humilde camarada - todos heróis, proclamou ' ele. 

A Belétn f oi buscá-lo o · na vio que o deveria reconduzir 
aos Estados Unidos. For<;oso lhe fóra abandonar o plano 
primitivo: subir o rio Negro e atingir Caracas, onde termi
naría a .·expecli<;ao. As despedidas seriam, · pois, em Relém. 

Foram comovidas as palavras que dirigiu aos camaradas 
aquéle homem tao emancipado de .preconceitos, que foi o pri
meiro americano a sentar a seu lado um preto, o advogado 
Washington. Depois de pedir que f óssem traduzidas suas 
despedidas, ofereceu-lhes~ como lembran<;a, moedas de ouro 
- e muito o sensibilizou saber que todos guardaram urna des
sas. "They were a fine set, brave, patient, obedient and en
during". 

Ao despedir-se de mim, do Lira e do Dr. Cajaz~ira, era 
111uito n1ais do que pela coragen1, a prudencia, a firmeza, a 
eficiencia, a noc;ao de dever e responsabilidade exercitados em 
con1um que se- sentía preso; era, sim, afei<;ao n1uito grande, . 
espontaneamente nascida na perigosa 1nas bela proeza que jun
tos acabávamos de realizár. 

Cuidei de pór em prática o inglés, mas nessa ocasiao bem 
brasileiro: "Don't show your feelings" e disse sin1plesn1ente: 

- Despe<;o-me de meu querido Coronel, de meu querido 
companheiro de cinco mess, para me recolher ao meu acam
pamento. 

- Seu acampamento ! Depois de táo duras prova<;óes, 
só algum tempo no aconchégo do lar lhe poderia restituir o 
primitivo vigor ... 

- Deixei meu acampan1ento para o receber e agora a ele 
volto ... 

- Convido-o e espero-o em minha pátria, disse, depois 
de urna pausa. 

- Lá estarei, quando o Sr. fór novamente eleito presi
dente dos Estados U nidos, para assistir a sua posse ... 
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As 11 horas, o Dunstan, onde viajava a Comissáo Ame
ricana, levantava ancora, rumo ao oceano. . . ainda o acam
panhámos por algum tempo, a bordo do aviso Cidade de ~1Iá
naus. Afinal, por entre as névoas da saudade, que já envol
vía nossos cora<;óes, lan<;ámos, ao e~pa<;o, as últitnas despe
didas, erguendo vivas ao Chef e da Expedi~áo Americana ~ a 
grande República que tinha a glória de o ter por filho. 

As 23 horas vo}tq.va eu, · no Cidade de Manaus, a Capital 
do An1azonas de onde segui pelo Madeira aci1na, e, depois, 
pelo J amari, de onde demanclaria a estac;a? de Baráo de Mel
gaGO, a f ün de .continuar os meus trabalhos de construc;ao da 
Linha Telegráfica de Cuiabá ao Madeira. 

Escreveu o Sr. Roosevelt o volumoso livro "Through the 
Brazilia11 W ilderness", descri<;ao de sua viagem. Foi esse li
vro traduzido, tendo eu pedido prévia autoriza<;áo a Viúva. 
Essa delicadeza muito a sensibilizou e a autoriza<;ao veio assi
nada, náo só por ela~ como por todos os f ilhos e pelo editor. 

Quando o Sr. Roosevelt foi a Europa, para fazer con
ferencias sobre sua excursao, fui eu também convidado. Nessa 
ocasiao, disse um portugues, a propósito do rio da Dúvida, 
que os portugqeses já lhe conheciam a barra, ao que retrucou 
o Sr. Roosevelt: 

Só a barra era conhecida, isto é, alguns poucos quiló
n1etros dos seus 1500 quilómetros de curso. 

Em resumo : 
Recolhemos material científico para nossas grandes Pá

trias, entrán1os em contacto com os nossos indígenas, desco
brimos e f izemos o levantamento de rios até entáo inexplo
rados. como o célebre rio da Dúvida que entrou para o nosso 
SJStema hid1 ográfico como parte integrante do extenso e aci
dentado curso de água que, em homenagem ao ilustre estadista 
norte-a1nericano, passou a denominac;ao de rio Roosevelt. 

Foi tudo registado nas cartas geográficas, sob a orien
ta~áo do General J aguaribe de Matos. 
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Em novembro de 1914, recebia eu a seguinte carta: 

OYESTER BA Y, N. Y. 
le 6 Novetnbre, 1914. 
Mon cher Colonel: 

Ci-inclus, je vous envoie un exemplaire de mon livre. 
Malheureusement, cette terrible guerre européenne a empeché 
toute traduction allemande et franc;aise, aussi, ne puis-je vous 
en envoyer qu'un exe1nplaire en 'anglais. N aturellen1ent, ce 
n'est pas tout-a-fait désirable, mais peut-etre trouverez-vous 
quelqu'un qui, sachant l'anglais, parcourra le livre et mettra en 
pcrtugais les nombreux passages dans lesquels je parle de 
vous et des travaux de la comnJissioh télégraphique - sans 
1nentionner les endroits ou j 'insiste sur le f ait que nous so111mes 
en parfait accord au su jet de la voie a suivre dans les af fa1res 
intérieures, notamment a propos de religion et instruction. 

Les cartes géogvaphiques du Lieutenant Lyra. ne sont pas 
arrivées a temps pour que je les insere dans le texte du livre, I, 
mais j'ai pu mettre· tout-a-fait a la fin une esquisse ébauchée 
générah~. J'ai envoyé la carte principale a la 5-0ciété Royale 
de Géographie d'Angleterre, pou~ qu'on la fqsse '.paraitre en 
meme temps que le discours que j'ai prononcé au mois de 
Juin. 

Dans ce discours, ainsi que dans celui devant la Société 
Nationale de Géographie a Washington, j'ai insisté particulie
rement sur votre oeuvre et sur les travaux de la· commission 
télégraphique. ]'espere que ce fait aura été mentionné au 
Brésil. 

Vous rirez, sans doute, en apprenant que Walter· Savage 
Landor, et, je suis faché de le dire, aussi, d'autres Messieurs, 
ont attaqué avec fureur, ce que nous avons fait. Certains af
firment meme que nous n'avons pas du tout vu la riviere 
et qu'un tel cours d'eau n'existe pas ! d'autres af firment qu'el
le est connue depuis longtemps et que nous n'avons fait que 
suivre les routes qui ont déja été parcou;ues ! 

A Paris, j'ai publié, dans le Matin, le texte entier de vo
tre lettre au sujet des "explorations" de Walter Savage Lan
dor et je pense que j'ai définitivement arreté qu'on prenne en 
considération sérieuse ses prétentions comme explorateur, du 
n1oins por tous ceux qui sont d'une certaine compétence, com-

' 
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me observateurs et té1noins. Mais des conseils de personnes 
n1al avisées ont persuadé le Pape de lui accorder une médail
le pour ses g;ands services comme explorateur dans 1' Amé
n que du Sud et comn1e écrivain et il s' est beaucoup pré-
valu de ce f ait. 

Je vous prie de présenter mes homn1ages affectueux a 
Madame Rondon et a toute la fan1ille. J'ai gardé un tres 
bon souvenir de vous et parle souvent de vous dans nos con
versations. 

Recevez, rnon cher Colonel, l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs .. 

Theodor Roosevelt. 



COMISSÁO DE LINHAS TELEGRÁFICAS DE 
MATO GROSSO AO AMAZONAS 

-
1914 

XVII 

Logo depois de me despedir do Cel. Roosevelt, em Belém 
do Pará, iniciei a viagem, Amazonas, Madeira e Gi-Paraná 
acima, regressando ao acampamento de Baráo de Melgac;o. 
Faltava ligar o vale de Gi-Paraná ao do J amari, atravessando 
terreno acidentadíssimo dum contraforte da cordilheira dos 
Parecis, em plena floresta amazonica. 

A 9 de maio viajava eu, pois, no aviso Cidade de l\.1a
naus. A noite, tremendo temporal. O navio jogava como 
u1na casca de noz, também por causa das marés que, no Ama
zonas, soben1 até óbidos. 

Santarém, Itacoatiara. . . finahnente as J 7.30 do dia 12 
atracavan1os no flutuante da 1\1anaus Harbour. 

As 23 horas e meia de 14, embarcávamos no Cuiabá 
que suspendeu ferro imediatamente. Ao almo~o de 16, pas-
sávamos pelo Arapuana, boje Roosevelt. · 

A sec;ao do Norte, malgrado todos os contratempos, ia 
vencendo as dificuldades, tendo já instalado quatro estac;óes: 
Santo Antonio, a margem direita do Madeira, 8º 48' L. S. ; 
Jamari, na cachoeira do Samuel, a 54 km. de Sto. Antonio; 
Caritiana, a margem direita do rio Preto, e a 124 ktn. e 
meio de J amari; Bom Futuro, a margem direita do J atnari 
e a 56 km. de Caritiana. E, em vías de serem inauguradas, 
mais duas : Arikeme e J aru. 

Essa regiao, até Calama, era a dos índios parintintins, 
valentes habitantes do baixo Marmelos. 

I 
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Contou-me o comandante do Cuiabá minúcias interes
santes sobre a regiáo - o desbarrancamento de grande parte 
do caca u al que existía em frente a ilha dos Marmelos e, tam
bém. curiosos hábitos do puraque, peixe elétrico. Em época 
de enchente, para obter o a<;aÍ, de que é muito guloso, apro
xima-se 0 pur~que das juc;areiras e, no estipe da pa1IJ1eira, 
descarrega a sua batería : nao tarda ·que os cocos se desprendam 
do cacho, poden do ele, assin1, comer f artamente sua iguaria 
favorita. 

Continuávan1os a subir o l\1adeira. No seringal Paraíso 
esperavam-n1e boas notícias - os parintintins nao mais f~e
chavam os seringueiros, em virtude da trégua que eu ped1ra 
a estes. Calama, as 16 horas, depois Primor, Cachoeira do 
Samuel. Jamari - onde o Dr. Tanajura estava a minha e.spera. 

A 22 partíamos em duas lanchas. Na G~a<;a segu1 c?m 
o Dr. Espiridiao, o Emil Stolle, guardas Ortiz e Mesqu1ta. 
Na Sao Carlos e em dois batelóes rebocados, o pessoal, a 
carga. tres animais de sela. 

A 24 chegámos a Arikeme e prossegui até a aldeia do 
mesmo nome, onde me disseram estar o Tte. Barata e o Go
do f redo, que encontrámos em can1inho. Na aldeia só estavam 
quatro índios que presenteei. 

o futuro aldeamento estava projetado sobre um amplo 
ro~ado. Animava-nos grande entusiasmo pela ligac;áo d~ ~io 

, a nova esta<;ao que aí seria instalada. O apafelho. :elef on1co 
nao se con1unicou, infelizmente, cotn a esta~ao Canttan.a. 

O taxidermista Emil Stolle, ia colecionando exen1plares 
interessantes. . , 

Conosco o indiozinho Parriba Pióa ; nao trvemos, porem, , 
notícias dos índios que esperávamos. 

Continuámos subindo o Madeira, até o Papagaio, onde 
checruei a 28. Deveria agora prosseguir a expedic;áo até o 

ó i d e· P , vale do J amari, em direc;áo ao J aru, afluente o 1- arana. 
Passei por diversas barracas de seringueiros e, a 3 de 

junho, pela barraca de S. José, de propriedade do Snr. Agos
tinho de Souza, representado pelo Capitáo J oáo Portátil. Era 
um sergipano sin1pático que se propunha ir a aldeia dos pa
rintintins para com eles entabolar relac;óes de amizade. ~e
solvi estudar o que seria possível dele obter nesse sentido. 
Realizada essa pacificai;ao, ficaria mais urna vez demonstrada 
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a ef icácia da solu<;áo que vinha dando a um setor do mais 
urgente problen1a de nossos tempos : ó da incorporaGao do 
proletariado a sociedade, proposto sob a mesma ameac;a da 
esfinge: "Decifra-,me ou te devoro". 

A 4 de junho, barradio Santos Dumont - a meio dia 
de viagem acin1a achava-se o local onde estabelecera meu acam
pamento a 27 de novembro de 1909. Era, realmente, o melhor 
ponto para a passagem da linha. 

Prosseguían,1os o levantamento, através de Santa l\1faria, 
Montevidéu, Nova Vida, zona que deveria ser cruzada pela 
linha, por ser· a corda do grande arco que trac;áramos no 
caminhamento de Cajazeiras para S. Salvador e tambén1 por
qdeue aí ficaríamos com dois campos grandes para a tropa, além 

outros menores. 

A 14, despedía-me dos índios ari.quemes, em sua aldeia. 
Continuava o trabalho de pique e loca<;áo. O acidentado 

do terreno obrigava, as vezes, a deflexionar a linha. a mudar 
de rumo en1 busca de terreno mais favoráve1, a fugir de ser
ras, matas e brejais. 

!'f.º bivaque do Barbosa\ estive, a 17, com o Capitao J oao 
Port~til! com ~u~m. contratei ? s;rvi<;o inicial de pacificac;ao 
dos 1nd1os panntintins. Devena ele partir para Calama com 
A • , • ' esse 1ntu1to. 

A 24 s,uspendemos os trabalhos as 16 horas, para que eu 
p~de.sse. descansar o suficiente e 1cuidar de minha correspon
dencia de 1nadrugada. Muito satisfeitos f icaram os trabalha
dores de poder festejar a noite de S. Joao, o que fizeram 
con1 verdadeiro tiroteio de rifles, ao qual responderam os esta
queiros estabelecidos ao longo do pique - característica dos 
hábitos ainda selvagens dos seringueiros. 

A Z5 tive um forte acesso de febre que n1e obrigou a 
recolher ao acan1pa1nento. Melhorei, felizmente a noite e no 

1 dia seguinte, amanheci disposto para o trabalho. · ' ' 

O taxidermista Stolle teve tan1bém u1n acesso fortíssimo 
e até com delírio - pareceu-me grave o seu estado. 

Em camin~o, apresentava1n-se-me seringueiros, a pedir 
. trabal.ho - ~ce1tava-os por estar no ponto de vista de utilizar, 
o nlats poss1vel, os regionais. 
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Bivacámos a marge1n do varadouro de Santa Maria, con
t1nuando os trabalhos no mesn10 ritmo, em terreno muito aci
dentado. Con1 auxílio da planta que vinha levantando, ini
ciei o estudo do tra<;ado da linha para J aru, prosseguindo a 
loca<;ao na dire<;ao desse rio. E a última estaca · que cravámos 
em sua margen1 esquerda f oi a de n. 0 1 . O 15, a 92. 180 metros 
do entroncamento dos Papagaios. 

Foi. infelizmente, a conclusáo de nosso trabalho assinalada 
pelo f alecimento do irrateiro pen1ano J oáo ~1ariano Sales. 
Encostara ele a carabina a urna árvore : mal apoiada, a anna 
caiu e disparo u, f erindo-o de n1orte. Avisado, mandei itne
dJatamente seguir, em seu socorro, o nosso n1édico, Dr. Espi
ridiáo. mas éste já o encontrou sem vida, nao tendo seus 
c9mpanheiros como deter a hemorragia do ferimento. Pobre 
Sales, dedicado, obediente e ativo, prestou-me muito bons ser
vi<;os e muito me entristeceu ve-lo cair ' vítima de sua itnpru
déncia. Ficou repousando junto a última estaca da loca<;ao, 
nosso 37° · bivaque. 

A 11 de j unho regressei ao acampamento do Papagaio, 
deixando concluída a explorac;ao etn um circuito de duzentos 
quilómetros, entre os pontos em que deverí;amos locar as 
esta<;oes telegráficas de Arikémes, a margem do J amari, Afon
so Pena e J aru. 

Par.ti entáo para inspeccionar o servi<;o das futuras esta
<;óes 'de Pimenta Bueno e J aru. Em Santos Du111ont perma
necemos até que eu pudesse pór em dia a minha correspon
dencia e preparar canoas para nossa viagen1, chegando nós 
a Urupá as 8 horas do dia 18 de agosto, e a cachoeira Cru
zeiro do Sul, a 21, de onde partimos em demanda do acam
pamento do Tte. Vasconcelos, no porto Capiri-nome de urna 
tribo que já conseguíramos pacificar. Sua aldeia era perto 
do acampamento e nela já havia o Vascon<;elos sido muito 
hem recebido. No dia seguinte cedo fomos visitar ésses ín
dios. Em poucos minutos, estavam todos em volta de nós, 
conduzidos pelo abaitará (cacique). Voltámos, a tarde, sua
dos. fatigados, mas felizes por ter abrac;ado aquele!! pobres 
patricios, tantos anos oprimidos pelos seringueiros . 

Retribuiram logo nossa vts1ta, conduzidos por Airamura. 
Eram ingénuamente espontaneos, como crian<;as. Ficaram 
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muito satisfeitos com a nossa a~olhida, mas pesarosos por lhes 
ter eu <lito que o Amarante nao voltaria. 

Dirigi-me a S para o acampamento geral, inspeccionando o 
servic;o. Depois Pimenta Bueno. Despachei correspondencia 
para Baráo de Melgac;o e, enquanto esperava que o fio fosse 
esticado até essa estai;ao, para ser ligado, fui f azer urna visita 
aos tepekerinats, na aldeia de Tekene-noc. Grande parte dos 
índios esta va nas ro<;as, mas, aos poucos, f oran1 chegando. 
Cercaram-me, f azendo-tne mu ita festa e enchendo-111e de per
guntas e de presentes. 

Esta va já a linha ligada e funcionando, quando regres
sei. Inaugurou-se. também, a 15, a esta~áo de Barra dos 
Bugres. 

Tomei entáo providencias para que fosse comemorada 
em U rupá, a 1 S de novembro, a termina<;áo dos trabalhos, e 
para lá segui a fim de fazer a explora<;áo desse ponto até 
Santos Dumont. -

A angústia das datas queridas ao meu cora<;áo ! - Os 
aniversários de minhas filhinhas l\.farina e l\llaria de 11olina, 
passados táo longe ! E, agora, muito mais longe, porque nao 
eram só as florestas que estavam de pern1eio, era também 
o oceano, un1a vez que nos impuséramos mais ésse sacri fí-

. cio, a partida para a Europa de minha Esposa, com os f ilhos, 
em benefício de sua educa~ao. 

TraGáran1os u1n programa de vida que se tinha podido 
resun1ir na palavra "renúncia"t E tínhan1os tido a felicidade 
de realizar ésse programa - eu, gra~as ao inestimável apoio 
moral de minha . Esposa. Mas, como havia sido, por vezes, 
áspero e penoso o caminho, através dos rudes atalhos do des
prendimento ! 

Na ausencia do ente amado - separac;ao objetiva, feliz
mente temporária no nosso caso - transformava -se a vida 
real em vida ideal que me fazia transbordar o cora<;ao de 
felicidade, porque nele, assim, só vibravam as mais delicada!' 
fibras, tornando~se perene a presen<;a de minha· Esposa, divi
nizada pela minha adora\áo. 

Nao me cansava de amar e de traduzir esse amor em 
servi<;o a Humanidade, através da Fan1ília e da Pátria, mas 
sen tia sim, e prof undan1ente, o que lhe hq.viam feito sof rer 
as preocupa<;6es con1igo e, por isso, sonhava, cada vez mais, 

)/ 
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com un1a casinha, num alto, para ficar mais perto das estrelas, 
com gr~ndes janelas que seriam grandes olhos jubilosos abertos 
para o sol, para as árvores, para as flores. . . 1nuitos livros, 
u1n piano, u1n cáo arnigo. . . e nessa n1oldura, nossos entes 
queridos . . . para aí envelhecermos, enf im unidos ... 

Mais alguns dias e poderíamos realizar esse sonho - te
ria concluído a obra em que colaborara ela com o seu corac;ao, 
fonte da minha energia e das n1inhas melhores inspirac;óes. 
Seria a heroína do dia en1 que se festejasse a inaugurac;ao 
dessa imensa construc;ao de 1500 quilón1etros de linha tronco 
e 784 de ran1ais. E minha reco1npensa seria saber que, nesse 
momento, seu corac;áo se voltaria todo para n1im, aplaudindo 
o que eu fizera e que tantos sacrifícios lhe custara. 

Tive alguns dias de perturba<;áo em minha saúde, causada 
prin1eiro por um refresco que aceitara para nao magoar um 
caucheiro. Depois, resolvendo eu fazer o levantamento no 
leito do rio, que estava descoberto, entrei n'água. Ferrou-me 
entáo, cruelmente, urna arraia. Eu estava calc;ado, mas o fer
ráo venenoso atravessou o couro. Tive muita febre dura.nte 
alguns dias e, com o pé inchado e. muitas dores, fiquei impos
sibilitado de andar. 

Logo conseguí, porém, vencer essa crise e prosseguir ati
va1nente. Quería inaugurar esses meus longos trabalhos a l.º 
de janeiro de 1915. 

A 11 ,de novembro fui a U rupá, con1 o Tte. Barata. V e
rif icán1os haver estoque de géneros suficiente para as tunnas 
finais de estaqueiros. Combinei com esse oficial todo o ser
vic;o para que a conclusáo de nos sos trabalhos f ósse u1na rea
lidade até o f im do ano. 

A 12 mudávamos o acampamento para o local da futura 
estac;áo Afonso Pena, e, a 15, estava aí feíta a ligac;ao dos 
fios da Sec;áo do Sul com os da Sec;áo do Norte. 

Desejava ardentemente inaugurar a 13 de dezen1bro, ani
versário de minha primogénita, a estrada que ligaría Cuiabá 
a Santo Antonio, mas chuva torrencial nao o permitiu. 

A 14, porém, inaugurei, em Afonso Pena, a estrada de 
penetrac;áo da Linha Telegráfica. Dei um banquete aos ofi
ciais e can1aradas, outro a9s regionais e outro ainda as mu
lheres <lestes. Reinou cordial alegria entre todos. 

'28 
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A l.º de janeiro de 1915 inaugurei, finalmente, na Ca
mara Municipal em Santo Antonio do Madeira, a Linha Te
legráfica de Cuiabá a essa Vila, bem como o ramal de Gua
jará-Mirim. 

Houve discurso do representante do Governador de Mato 
Grosso, declarando inaugurada a linha, e a inaugurac;ao do 
retrato do chef e da Comissao na sala da Intendencia. 

As 15 horas, un1a comissao da Associac;ao do Comércio 
veio entregar-me um cartáo de ouro "significando a gratidao 
dos municípes de Santo Antóni0 pela realiza<;áo de tao in1-
portante melhoramento ". 

Nesses oito n1eses que se seguiran1 a partida do Snr. ~o
osevelt, havia eu construí do 372. 235 metros de linha, con1 
cinco estac;óes: Pimenta Bueno, a 61.431 metros de Mel
gac;o ; Presidente H ermes, a 96. 802 metros de Pimenta Bue
no; Presidente Pena, a 45. 914 metros daquela; Jaru, a 77.061 
metros desta; Arikemes, distante de Jaru 91. 417 n1et_!OS. 

Foi realmente grande esfón;o. Basta dizer que a n1édia 
mensal de produ<;áo atingiu a mais de 46 quilómetros e 666 
metros, ao passo que, anteriormente, 12 quilómetros - limite 
máximo do que se poderia avanc;ar, cada mes, no interior da
quelas florestas - só algumas vezes haviam sido atingidos, 
estando dado con1 antecedencia o pique ou a diretriz, segundo 
a qual deveria correr o. f io. 

No níédia obtida incluem-~e todos os trabalhos, desde as 
explora~óes parciais, sempre indispensáveis antes de se fixar 
a diretriz do trecho a construir, até o inventário final 1 ·dos 
postes. Além disso, nesses últimos 327 quilómetros deveriam 
ser en1pregados postes de ferro. Se se ficasse a espera deles, 
nao poderia a ligac;ao terminar em 1914; recorrí, pois a flo
resta, embora sendo, para isso, necessário os homens carre
gafem, a f ón;a de brac;os, as madeiras, desde o ponto em que 
eram abatidas até onde tinham de ~er utilizadas, no eixo do 
picadao. 

COMISSÁO DE LINHAS TELEGRÁFICAS DE 
MATO GROSSO AO AMAZONAS 

1915 

XVIII, 

Depois de inaugurada a linha telegráfica de Cuiabá a Vila 
de Santo Antonio, parti para Santo Dumont, J amari, Calama, 
Primor e Cuiabá. 

Passando por José Bonifácio. fui as malocas dos tachi
noites, situadas nas cabeceiras Beatriz e Marina. Logo me 
viera1n visitar índios das tribos de nuchelás e manus. Dis
tribuiram-se brindes e os muchelás pousaram conosco. De 
manhá, porém, f ugiram para suas malocas, porque se a pro-

• A • • • x1mavam os cocores, seus 1n1m1gos. 
En1 Tres Buritis, encontrei urna turma de tagananis che

fiada pelo Cacique N uchelate. Traziam-me n1ilho e mandioca 
e partira111 muito contentes com DS presentes que receberam. 
Eram tó<las essas tribos' nhambiquaras. 

Fui pousar no acampa1nento do Amarante; no dia se
guinte pousaria no do Tte. Marques, a cabeceira do Pia<;ava. 

Depois, Vilhena, onde a 17 de fevereiro, aniversário de 
Clotilde, recebi comunica<;áo do nascimento de Emanuel, pri
mogenito de minha filha Aracy que se casara como Tte. Ama
rante. Meu primeiro neto ! 

Campos Novos, Nhambiquaras, J uína - o mais belo curso 
d'água daquele grande sistema. Existía, a sua n1argem es
querda, un1 destacamento encarregado da balsa - um estrado 
de tábuas, preso a duas canoas e rodeado por um parapeito, 
ein que se transportava1n homens, animais e cargas. 

, A final, J uruena, esplendida situa<;ao. Q.uando se con
clu1sse a constru<;áo, teríamos fundado esperanc;oso núcleo, iní-
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c10. tal vez, de fu tura cidade. 1'Iandei prolongar a grande área 
roc;ada, para o N aseen te, a fim de construir, de fronte da esta
<;ao e do depósito, a casa do comando do destacamento e o 
quartel de prac;as. 

E assim prossegui, inspecionando, corrigindo, animando, 
muito satisfeito com a conservac;ao dos postes entregues aos 
índios. 

A 27 de n1arc;o estava em Barao de Capanema e um me~ 
depois, isto é, a 22 de abril, no Rio, recebido por amigos, au
toridades, presidentes d<\ · Sociedade de Geografía e do Insti
tuto Histórico, duas bandas de música da Regiáo Militar do 
Rio, seguindo verdadeiro cortejo até o Hotel Guanabara, onde 
me hospedei e onde, com suas irreverentes máquinas fotográ
ficas, nao me davam tréguas os repórteres. 

Apresentei-me aos Ministros, ao Chefe do Estado ~1aior, 
ao Diretor dos Telégrafos. Segui, entáo, para o meu Escri
tório, onde me demorei até a tardinha. A noite, muitas visitas. 

A 24, ahnocei com o Senador Azeredo e daí fui ao 
Palácio Guanabara, a fim de me apresentar ao Presidente da 
República. Tanto ele como os ministros se mostraram inte
ressadíssin1os pelos trabalhos da Comissao. 

Procurei n1ostrar-lhes <;orno o fio telegráfico, gradualm·en
te, avanc;ava para o interior do sertáo, lembrando-lhes que to
dos aqueles trabalhos se desenvolviam em regióes baldas de 
recursos, nas quais nao se podía dar tun passo para a frente 
sem ter antes criado os meros de o tornar possível. 

• 
De todos os lados, a cada momento, surgiam obstáculos 

novos ou renasciam os que pareciam j á ter sido vencidos ; a 
Juta contra a natureza selvagem recomec;ava incessanteni.ente, 

• num desdobrar de esforc;os cada vez mais consideráveis. N es
sas condic;óes, houvera momentos de paralizac;ao das obras, du
rante os quais tivemos necessidade de maior fortaleza de ani
mo, de mais constante perseveranc;a do que quando elas pro
grediam rapidamente. Tais momentos eram de crises terrí
veis, ora causadas pelas doen<;as, ora pelas dificuldades de 
transportes, ora ainda pelo concurso dessas duas causas, agra
vadas pelo efeito de muitas outras. 

Bastava que me referisse as dificuldades de transporte~ e 
aos trabalhos realizados para as vencer. · 
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F aziam-se os abastecimentos da se<;áo do Sul, subindo o 
Paraguai e depois o Sepotuba, até o porto de Tapirapoan aber
to para esse fim, ero 1908, como já disse. De Tapirapoan, 
seguiam por estradas que se f oram construindo, a medida das 
necessidades do movimento de ocupa<;ao dos novos territórios, 
a qual acabou por atingir a Serra do Norte, coro o desenvol
vimento total de 600 quilómetros. O tra<;ado desta estrada 
era independente do da linha telegráfica, mas a zona que ela 
teve de atravessar, nos vastos chapadóes dos Parecis, era a 
mais imprópria possível para ser trafegada por tropas de ani
mais cargueiros ou por carretas de bois, porque seus campos, 
ainda nao modificados pela presen<;a do homem civilizado e 
de seus rebanhos, só apresentavam pastagens de péssima qua
lidade, cheias de ervas venenosas, onde o gado depressa defi
nhava e ficava empestado. Os 1nuares vindos de Tapirapoan, 
carregados, chegavam a J uruena estrondados e só coro grande 
esfór<;o podiam vencer os 100 quilómetros que ficavam entre 
esse rio e a Serra do Norte. Mesmo quando conseguiam fa
zer o perc'urso total, ficavam em condi<;oes de nao poder ser 
utilizados de novo, sem comílleto descanso de, ' pelo n1enos, 
tres meses, durante os quais precisavam ser tratados a milho 
e alfafa. 

Para vencer essas dificuldades, adaptei a estrada as con
di<;óes necessárias ao tráfego por automóveis, desde Tapira
poan até Utiariti. Desse ponto em <liante melhoravam as con
di<;óes do terreno e se podia contar com as pastagens existen
tes nas capoeiras dos índios e · nos Campos de 14 de Abril. 

Os primeiros ensaios feitos coro os automóveis foram, 
contudo, desanin1adores : os motores nao podiam vencer os 
areais intercalados, con10 largas manchas, no solo duro, de la
terita, que era o do planalto dos Parecis. 

~sse último obstáculo foi, felizmente, removido pelo Tte. 
Amarante, mediante um aparelho de sua inven<;áo, espécie de 
trilhos articulados, sem fim, sobre os quais repousavam as ro
das motoras e as de direc;áo, permitindo ao veículo locomover
se sobre areia, carregado com o peso máximo da sua lota<;áo 
- era um precursor do tanque. 

Tendo, assim, ficado estabelecido o transporte por meio 
de caminhóes-automóveis, numa distancia superior a 200 qui
lómetros, tomou-se necessário montar urna oficina para repa-
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rac;óes e conservac;ao dessas máquinas, oficina que f oi insta
lada em Aldeia Quein1ada e da qual se encarregou o Tte. Ama-
rante. 

Nao me limitei, entretanto, a essas providencias. Fiz abrir 
lavouras e iniciar a cria~áo de gado vacum, suíno, caprino, 
lanígero e aves domésticas, importados dos Estados Unidos, 
em todas as estac;óes da linha telegráfica e e1n escala sufici
ente para garantir a subsistencia dos respectivos empregados, 
pelos recursos produziclos na própria localidade etn que se acha
van1 eles instalados. Grac;as a essa medida, já se encontra
van1 no n1eio daquelas florestas, tao recenten1ente abertas a 
atividade do homem civilizado, grandes ¡jlanta<;óes de cereais, 
cana de a<;úcar, hortalic;as, be1n como po1nbos, galinhas, patos, 
perus, vacas leiteiras, porcos. e outras criac;.óes. 

l\1algrado as providencias tomadas, fiz sentir o que re
presenta va de esf órc;o o transporte, através dos sertóes de Ma
to Grosso e das florestas do Amazonas, do material impres
cindivel a constru<;ao, pesando cada isolador de porcelana e o 
resp~ctivo brac;o de ferro tres quilos, e cérea de quilo e meio 
cada s~gmento de cen1 n1etros de fio de ferro zincado. Além 
disso, em certas zonas nao era possível aproveitar os recursos 
da mata, porquanto a extra<;ao de postes exigia boiadas que a 
absoluta falta de can1pos e pastagens impedia que se n1an
tivessen1 nas florestas amazonicas. Nessas condi<;óes, só os 
postes de ferro poderiam ser erhpregados, porquanto, dividi
dos em tres partes, seriam transportados até o ponto em .que 
tinham de ser armados e er.guidos ; e que de obstáculos a 
vencer, nao obstante o trecho servido por caminhóes 1 

Era tamanha a di ficuldade do empreendimento que, mais 
de urna vez, se disse haver sido conseguida a construc;áo da 
linha telegráfica a custa de tantas vidas que a cada poste er
guido correspondia um homem morto. Felizmente, nao era 
verdadeira tal afirmativa. As obras do ramal de Mato Grosso, 
efetuadas em urna das mais insalubres zonas do território na
cional, foran1 concluídas com apenas 15 oaixas, das quais vá
rias por moléstias, como a varíola, a tuberculose e outras, con
traídas, nao nos sertóes, mas j á levadas das cidades e arraiais. 

Havia mais um outro servi<;o técnico de grande impor
tancia, intimamente ligado ao trabalho das explorac;óes geográ-
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f icas e de constru~. Era o servic;o astronómico, montado 
em Cuiabá, com o fim especial de permitir a determina<;ao exa
ta das longitudes dos pontos principais do sertao e doutras 
localidades de Mato Grosso. 

Em todas as viagens, conduzia eu sempre um sextante, 
de .que me ia servindo para observar a posi<;áo dos astros e 
dela deduzir, mediante as compara<;óes, indicadas pela ciencia, 
com a hora n1arcada num cronómetro, o valor daquela coorde
nada geográfica. 

Os resultados obtidos por esse meio nao se revestiam, 
porén1, do rigor exigido pelos conhecimentos modernos, para 
serem considerados definitivos. 

A fim de ter indica<;óes rigorosas, incumbi o Tte. Renato 
Barbosa Rodrigues Pereira de organizar na capital de Mato 
G~osso um posto astronómico, o qual, por estar em comunica<;ao 
telegráfica direta com o Observatório do Rio, recebia a hora 
exata do nosso meridiano principal e depois a transmitía aos 
pontos cujas posic;ao se queria determinar e já ligados aquele 
posto, pelo telégrafo. 

Essa esta<;ao astronómica, que principiara a fun~i~nar des
de 1909, vinha prestando relevantes servic;os a geografia cien
tífica do Brasil. 

Assim procurava eu interessar os dirigentes pelo trabalho, 
visando o que reputava de capital importancia - amparar os 
índios, sen1 a preocupa~a,o de tirar deles proveito, sem os que- , 
rer g.overnar, porque seria isso perturbar-lhes a evoluc;ao, en
carando o problema sob o ponto de vista republicano, escri
turando-o, na economía nacional, nos livros de despesa porque 
só assim poderia haver saldo. 

Porque o problema do índio era meu principal objetivo 
na obra a que devotara minha vida. 

.. 



úLTI11:A FASE DA CA11:PANHA 
SERTANISTA 

1915 - 1919 

Terminada a construc;ao da Linha, em 1915, apresente1-
me ao Ministro da Via\ao, para entregá-la. Declarou-me ele 
que nao poderia tomar a si tal encargo, urna vez que nao dis
punha de pessoal que pudesse conservar tao grande extensáo 
de linha telegráfica. Era, pois, necessário que eu prolongas
se minha vida de sertáo, para cuidar de que se nao perdesse 
tao grande esfór\o, até que o 1\1inistro se considerasse em con
di<;óes de assumir essa responsabilidade. 

Antes, porém, devia eu ir a Cambuquira, para urna esta
<;ao de águas, afim de melhorar minha saúde combatida. Le
vava con1igo o indiozinho Parriba que trouxera do sertao. 

Utilizava o te1npo, em que n1e nao ocupav~ o tratamento, 
trabalhando, escrevendo sobre a pacifica<;ao dos nhambiquaras, 
kep-keri-uats, barbados, tacuateps, parnauats, ipot-uats, urumis, 
arikemes e respectiva etnografia. Meu trabalho nao avan<;a
va, entretanto, embora f ósse o Miranda Ribeiro, que também 
lá se achava, revendo as tiras que eu ia escrevendo. É que 
a correspondencia me absorvia por muito tempo. 

Vinha eu me esfor<;ando para enviar urna expedi<;áo de 
socorro a do Marques de Souza e o Alencarliense disso havia 
incumbido o J oáo de Deus, quando o Tte. No ron ha se of e
receu para desempenhar essa tarefa. A 24 de julho recebi 
u1n telegrama seu, reafirmando o entusiasmo com que se pre
parava para seguir en1 socorro da expedi<;áo Marques de 
Souza, e outro do Alencarliense, comunicando estar ela organi
zada. Ti vera o Tte. N oronha carta branca para escolher 
pessoal de con fian\a. 

I • 
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Nao tinha eu, entretanto, muita esperanc;a de ver o Mar
ques de Souza sair vitorioso do seu empreendimento, livr~n
do-se da trama de cachoeiras em que se envolvera; mas longe 
estava de prever o que sucederia. A 2 de agosto enviou-me 
o Amilcar um telegrama que havia recebido, nos seguintes ter-
1nos: "Chegaram oito homens inclusive Candi do Frederico de 
Mesquita f aziam parte expecli<;ao valoroso Tte. 11arques este 
com Tertuliano R.ibeiro Carvalho infelizmente mortos hon1ici
das flechas indios araras pe\O instru<;óes saudac;óes M arinho." 

Pobre Marques! Tua intrepidez estava a altura da peri
gosa missáo que aceitaste com coragem e ardor patriótico. Sa
bendo, embora, que era ela perigosa, como todas as que se 
prop6en1 devassar os mistérios c\o desconhecido, nao pensei que 
nela fosses encontrar a morte ! Com esta, embora desolados, 
ternos de nos resignar, porque só ela é irrevogável. , 

Como homenagen1 a tua memória, receberá o teu nome o 
revolto Ananás, cabeceira principal do rio junto ao qual pe
receste. Que o sacrifício de tua vida sirva de estímulo pa
triótico para que nos empenhemos no desbrava1nento do nosso 
grande sertao e na pacificac;áo das tribos guerreiras nele es
palhadas. 

A 24 de agosto, recebia eu um telegra1na do Ascenzi : 
"Grande satisf ac;ao comunicar Portátil conseguitt relac;óes pa
rintintins vivos parabéns vitórir.. alcan~ada vou ordenar for
necin1ento extraordinário poder continuar ele1nentos abundantes · 
sua abnegada inissao sauda<;óes." 

É o coroamento 1nais belo da nossa árdua missáo através 
do sertao do Noroeste matogrossense, a minha melhor res
posta aos que atacan1 o Servic;o de Prote<;áo aos 1ndios, cria
<;ao inspirada nos 1nétodos que estabeleci. 

Deixei Cainbuquira· a 10 de setembro, levando no corac;áo 
profundo reconhecimento pela cordialidade desse bon1 povo e 
pelos benefícios que do 1nagnifico clima auferi. Na estac;áo, 
ao chegar, apenas alguns amigos e auxiiiares que atenderam 
ao meu pedido de nao anunciar n1inha viagen1. 

Ti ve muito que f azer durante essa estada no Rio, en1 
contacto com os n1inistros, com o presidente da República, com 
deputados e senadores, a f im de resolver assuntos do Servi<;o 
d: 1ndios. Realizei também tres conferencias, com proje<;6es. 
Tao ocupado estava que, mais de urna vez, tive de alterar o 
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ritmo de minha correspondencia com os meus; cartas diárias 
a minha Esposa, sendo que, ao mesmo· tempo, escrevia, em ca
da dia, a um dos f ilhos, nesse número incluindo meu netinho 
Noelito. 

A 10 de outubro deixava eu o Rio, rumo ao sertáo. 
Iniciava nova fase de n1inha campanha sertanista, inau

gurada com o descobrimento do J uruena - quando supunha 
te-la terminado! 

Nos portos, por onde ia passando, visitavam-1ne an1igos, 
autoridades, presidentes de associac;oes - co1no as de história 
e de geograf ia. Em Pernambuco retribui a visita que me 
mandou f azer o General Dan tas Barreto, indo, em seguida, 
percorrer as obras realizadas pelo grande engenheiro Satur
nino de Brito, o saneador da cidade de Santos, conhecido em 
todo o mundo, sendo um de seus inventos sanitaristas adota
do na Inglaterra. 

Ia, em caminho, adquirindo mudas de árvores frutíferas 
e sementes. Esperava, por meio do Servido de Prote<;ao aos 
!ndios, iniciar a transformac;ao de nosso sertáo bruto em zo
na produtora, e até abastecedora, onde trabalhassem os índios 
pacificados, incorporados a comunidade, co1no populac;oes úteis 
e laboriosas. Claro que nao era tarefa para urna gera<;áo e 
sim esforc;o a ser continuado e ampliado. A invernada de 
Campos Novos já s.e apresentava como bela pro1nessa nesse 
senticlot Tratav~-se de perf eita fazertda com, boa casa coberta 
de telhas, lá mesn10 fabricadas, currais, pastos cercados, de 
ótimas f orragens, aguadas excelentes, muitas cabec;as de gaélo. 
Servia também de posto de socorro naquela !uta contra as sel
vas, onde se restabeleciam rapidamente os doentes, grac;as ªº 
clima saudável da serra e, mais ainda, funcionava como quar
tel general das expedic;oes e grande centro de atrac;áo para os 
índios que o freqüentavam, en1 busca dos presentes a que já 
se haviam habituado. Concorria também para estabelecer a 
paz entre grupos inimigos que lá se encontravam e acabavam 
por fraternizar. 

A 21, an1anhecemos no Maranhao. O deputado Luís Do
mingues, que viajara comigo, foi recebido triunfalmente. Le
vado por massa compacta de povo, subiu a urna tribuna im
provisada e fez a minha apresentac;ao ao povo maranhense, de
clarando-se solidário con1igo, nos planos de transformar os 

• 
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índios em populac;óes laboriosas e úteis a comunidade. Tive 
também de falar, para agradecer a cordialidade da acolhida, 
levantando vivas a terra de Teixeira Mendes e de Gonc;al
ves Días. 

Depois de visitar a cidade e o n1ercado - onde 1ne deli
c1e1 com água de coco verde - fui a casa do Dr. Luís Do
mi1v,.ues que n1e apresentou a fan1ília e ªº grande nún1ero de 

b • • 
pessoas presentes. Ao despedir-me, levantou vivas, assun co-
1no na porta da rua, ao partir o n1eu automóvel. 

Grande recepc;áo em Belém - · n1Úsica, chá, representac;ao 
da "Academia de homens de letras" ... 

A 28, Manaus com a carinhosa acolhida habitual. 
A 5 de novembro partia eu, em demanda do vale do Ja

mari. Ia providenciar, urgentemente, a normalizac;ao do trá
fego da linha, interrompido pelo ataque índio de que fora ví
tima o pessoal de Pimenta Bueno e que tanto me entristecera 
- sem me desanimar. Nossos processos de pacificac;ao darao 
todos os seus frutos,. quando os índios se afei~oarem a nós, 
como se af eic;oaram a mim, como N uléke ao Tte. Pirineus, 
quando sua boa vontade se transformar em confianc;a abso
luta. . . Prossigatnos cheios de esperanc;a, rasgando n1atas, 
semeando pousos que serao povoa<;6es, desbravando terras e 
an1ansando homens. Malgrado esses conflitos locais e pes
soais, na~cidos, por vezes de imprud~1cias, vivero os índios, de 
modo geral, ein paz conosao, repartindo irma1nente com os 
"brasileiros" a sua massa de mandioca e o delicioso mel de 
suas abelhinhas. 

Prosseguiu a viagem. A 13 de dezembro, quando minha 
primogenita con1pletava 23 anos, já estava eu em can1inho de ' 
Cajueiro, onde distri·buí brindes. Aí me inforn1ou a velha uru
pá Oí que os tabarréas vivem entre Jamari e Gi-Paraná. Tal
vez sejam os chamados boca preta, encerrados entre as cabe
ceiras do rio Preto do Gi, e do rio Preto do J amari, indios 
que fazem incursóes pelas cabeceiras do rio Branco. 

Distribuí muitos brindes. Por seu lado, tinham eles ca
c;ado para nos presentear, trazendo-nos muitos veados, maca
cos e cotias. 

Detive-me en1 Cajueiro, colhendo dados etnográficos so
bre os urupás. A 20, despedía-me deles e a 30 chegav~ a 
Santos Dumont, onde fiquei a espera do Alencarliense, para 
fazer o levantamento do J aru, a telen1etro. · 
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1.0 de janeiro de 1916. Os seringueiros dan<;aran1 ani
madamente toda a noite, até as S e meia. As 8 horas sus
pendí a bandeira nacional, pela festa da Hun1anidade da Fra
ternidade. Que os sentin1entos de fraternidade qu~ congre
gam todos os habitantes da Terra, em tórno do ideal de paz, 
possain influir sobre os povos e111penhados em o-uerra atroz 
no sentido de os abrandar e os fazer refletir sobre as falta~ , . 
proprias. 

Fui avisado de que os urupás havian1 de novo atacado 
Pitnenta Bueno, felizn1ente se1n maior dano. 
. Mas a. 7 tive urna boa notícia: um telegrama que anun

c1av~ ter sido aprovada no Senado a emenda que mandava 
c~ns1derar adidos os funcionários do Servi<;o, dispensados em 
v1rtude da lei arQa.1nentária: Para isso me havia eu ba
tido durante minha última estada no Río. 

A 28, foi Pimenta Bueno. ainda urna vez visitada pelos 
índios. , 

Ouvindo ruído, do lado da ro<;a, foi Abaitará, um índio 
amigo que lá vivía, f azer um reconhecimento. Voltou dizen-' 
do que avistara 11 índios que haviam fugido aos tiros dispa
rados para os amedrantar, depois de ter desfechado tres fle
chas, a esmo. Verificaram-se, pela manha, grandes estragos 
na ro<;a. 

A 14,· chegou afinal o Alencarliense. Veio tambén1 o 
Germano, con1 o seu comboio.. Come<;á111os, entao, urna con
ferencia, en1 que eu estabel'eci os meios de resolver a o-rande o 
questáo da norn1aliza<;áo do tráfego do 3.º distrito. 

Depois de organizar a descida até a barra do J aru, no Gi
Paraná, iniciámos o levantamento. 

Prossegui. A 22 de janeiro encontrei dois ranchinhos dos 
índios jarus - resto da grande tribo que dominara o baixo Tra
mak. A 31, deixán1os a cachoeira de Lapiconga e chegámos 
de regresso a Santos Dumont onde permanecí, para fazer tra
balhos de desenho. 

A 15 de fevereiro, parti con1 a tunna para nova tarefa, 
aco1npanhando-n1e o Sr. Ricardo que me ia mostrar o traves
sao - limite superior dos seringueiros - para que eu pudesse 
f azer a demarca<;ao de su as ter ras. Assin1, ao mesmo tempo 
q~e punha termo a qualquer desentendimento por causa de li
mites, trabalhava para a Carta de l\.1ato Grosso, procedendo 
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ao reconhecimento dos terrenos feito, desse modo, sem ónus 
para o- Tesouro Nacional. :tlsses elementos, que eu nao P....er
dia ocasiao de colher, eram enviados ao escritório central, on
truindo a carta. J á que devia permanecer ainda no sertao, 
de os utilizaría o Ca pitao J aguaribe de ~1attos, sobre eles cons
sof rendo as agruras da ausencia dos meus, que fósse esse so
frin1ento transfonnado em ben1 para a coletividade. 

Detern1inara esse meu novo plano de trabalho u111a carta 
do Cel. Frota, trazida por um enviado especial. Protestava 
"solene1nente" perante mim, pela invasáo dos seus seringais. , . 
Coisa curiosa: ele, o invasor, a se queixar porque o clono das 
terras pensara en1 tomar c;onta do que, legitimamente, lhe per
tencia. Assin1, apesar de um telegrama do Ascenzi, dizendo 
preferir ceder a -criar clima de desannonia, resol vi proceder a 
demarca<;ao. 

Chegán1os ao meio dia ao travessáo, acima da foz do 
Cauto Magalhaes e aca.n:ipámos a margem esquerda do J aru, 
dando logo con1e<;o aos trabalhos. Debatía-me naquele emara
nhado de igarapés, cabeceiras ... mas pude verificar ser o Sao 
Domingos o igarapé a que, na cabeceira, <lera eu o nome de 
Cartucho - porque aí se extraviara meu belo e fiel cáo com 
esse nome. E toda a explora<;áo que vínhan1os levando a cabo 
f icou esclarecida : u1n grande igarapé que supuséramos ser o 
bra<;o direito do Sao Don1ingos, era o bra<;o esquerdo do río 
Branco, cuja bada era nlais i~nportante que a do Sao Don1in
gos, pelo nú1nero e volun1e dos tributários. 

Estávamos, nessa data, con1 70km, 423m de explora<;áo para 
a medi<;áo e demarca<;ao dos seringais do Sao Domingos e do 
Tra111ak. Adicionando os quilómetros do levantan1ento do va
radouro; de urna variante para estudar o bra<;o direito do rio 
Branco; da cabeceira da lYia<;aranduba; do bra<;o principal 
esquerdo do rio Branco; do Sao Domingos, a partir da 
barra do Igarapé do Desenga.no e a partir da barra do iga
rapé Areia de Ferro; do bra<;o direito e da cabeceira princi
pal do lYiariápolis ; ; de explora<;áo geral, encontrámos um to
tal de 200 quilómetros, a partir de Santos Dumont, até 27 
de agosto. 

Recebi, ao mesmo tempo, telegrama do Renato, de Aqui
dauana, dando-me canta do servi<;o da sua turma e da do Dan
tas. Detern1inaram 20 posic;oes geográficas, e amarraram o 
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levantamento total de 14444 quilómetros. Dantas determinara 
as cabeceiras do Araguaia, Correntes, Formoso, Taquari, pres
tes a chegar a Registro. 

A turn1a do Rabelo, por outro lado, determinara os seguin
tes pontos: Tabaco, Campo Formoso, rio Negro, rio Negri
nho, rio Verde, Coxim, rio Pequiri, Correntes, Itiquira, Sáo 
lourenc;o e comec;ara o levantamento <leste. 

A turma do J úlio Caetano Horta Barbosa levantara o rio 
Pataguai, de Coimbra a foz . do Apa; determinara, pelo telé
grafo, Porto J\1urtinho, Coin1bra, Manga e mais nove pontos, 
verificando certo deslocamento do rio, nas cartas existentes; 
determinara, no Aquidauana, J atobá e Boa Vista; Porto das 
F,guas, onde ligara aparelhos ; Portó Ciríaco, onde f izera liga
<;ao, pela linha telefónica; a esta<;áo de rio Negro e a confluen
cia Aquidauana e Miranda. E prosseguia no levantamento do 
Paraguai-mirim. 

A turma do Amarante seguira para levantar as estradas 
Campo Grande-Coxim-Baú. 

Ao todo, quatro mil e trezentos quilómetros de levanta
mento e cento e cinco posi<;óes astronómicas determinadas, ele
mentos para a carta de Mato Grosso. 

Aguardava ansioso urna resposta do Presidente da Repú
blica, a que111 o Presidente do Estado pedira que os . of iciais 
n1andados recolher a seus corpos, pelo Ministro da Guerra, 
continuassen1 na Co111issáo Telegráfica, para os trabalhos de 
campo, indispensáveis a aquisic;ao de dados geog'ráficos para ' 
a elaborac;ao da carta de Mato Gr'"'sso. -

Negou-se o Presidente da República a insistir junto ao 
seu Ministro da Guerra, sobre esse assunto. A vista disso, 
propós o Presidente do Estado que fósse a carta elaborada 
com os dados já obtidos e, para garantir a soluc;áo do proble
ma, pelo qual me vinha batendo havia tanto tempo, resolví 
aceitar tal proposta, fazendo, entretanto, com meus compa
nheiros e a dedicac;áo de meu f ilho, tu do quanto em nós cóu
besse. 

Ficou a expedic;áo assim composta: Benjamim Rondon -
fotógrafo voluntário; l.º Tte. Manuel Tibúrcio - ajudante; 
2.0 Tte. farn1aceutico José Jorge - intendente; Azevedo -
operador cinematográfico; Childerico de Oliveira - porta-mi
ra ; José F elix - n1ateiro ; Antonio Correia - mateiro ; J oáo 
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de Deus e Silva - inspetor ; ~1anuel J oáo - cozinheiro ; An
tonio Cachinauá - ca~dor; Conrado Kirton - bagageiro. 

Estávamos dispostos a suportar, com coragem, as vicissi
tudes da expedic;áo, tirando da floresta e do rio os recursos 
necessários para obter o que nos faltasse pela deficiencia de 
transportes e substituindo a f órc;a física pelo potencial mo
ral que constituía nossa energia e nossa decisáo. 

Para a frente, custasse o que custasse ! 
A 2 de fevereiro de 1919, segui para o acampamento do 

rio Cautário, dando inícío a explora<;ao e ao levantamento do 
río cujas cabeceiras, pela posic;áo geográfica, identifiquei co
mo sendo o Sao Miguel, afluente da margem direita do 
Guaporé, unicamente conhecido na foz. 

Internei-me, ainda urna vez, em zona completamente des
conhecida, lutando com as dificuldades do sertáo bruto, com 
a pandemia da "gripe espanhola" que atacou toda a turma, 
quando marchava da esta<;áo telegráfica de Arikemes para as 
nascentes do Sao Miguel. E os incómodos que nos causavam 
os insetos ! Chegávamos ao pouso, ainda com dia claro, e lo
go apareciam as abelhinlias a nos entrar pelos ouvidos, pelas 
narinas, pela boca, a se emarattharem no cabelo. Depois, co1n 
o crepúsculo, chegavam os n1osquitos pólvora e os borrachudos, 
a nos sugar o sangue, deixando-nos desinsofridos com o pru
rido dos pontos :vern1elhos, no local onde ·haviam aplicado suas 
n1icroscópicas 1nas terríveis bombas de suc~ao. N oite, a final ... 
mas nao er~ possível repousar - era a vez dos pernilongos que 
insidiosamente se introduziam por baixo do n1osquiteiro, - a 
cantar sua interminável cantiga. . . e as moscas, e as f ormigas 
e as aranhas ! N es se quadro falta a pincelada escura das pri
va~óes. Foi, justamente, na expedi~áo do Sao Miguel que 
se criou o estribilho : "preparem o rancho para as pra~as e ... 
um chá para o Estado Maior." 

A 17 de junho de 1919, vencendo todos os tropec;os, achá
vamo-nos no porto Renascen~a, no Cautário, última parada 
em nossa marcha para Guajará-Mirim. 

Foi colocado o n1arc;o de latitude do Cautário, último vér
tice do grande polígono geográfico tra~ado pelas nossas expe
dic;óes de 1917 a 1919, nas regióes da cordilheira dos Parecis 
e Guaporé - trabalhos para a carta de Mato Grosso. 
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Li, nessa ocasiáo, o seguinte boletim : 
"Con1issáo de Linhas Telegráficas Estratégicas de 1'1ato 

Grosso ao An1azonas. Expedic;áo exploradora da regiáo do 
Sao Miguel. Quartel a bordo do Felix de Lima, no Pórto 
Renascenc;a, a marge1n direita do Cáutário. 

Com profunda alegria, venho anunciar aos companheiros 
de expedi~o geográfica e aos valentes regionais que a ela. se 
incorporaram que se concluiu o servic;o de explorac;ao, fechan
do o polígono geográfico constituí do pelo rio Cautário, cordi
lheira dos Parecis, rio Sao Miguel, rio Guaporé. 

As 8 horas de 24 de maio de 1919 tive1nos a grata sur
presa de deparar con1 a grande massa de água do Guap9ré 
que, com seus 405 n1etros de largura, nos parecera, de longe, 
imensa baía - aí vinha ter o rio que explorávamos, o Sao 
lVliguel. Findavan1, assin1, as privac;óes que vínhan1os sofren
do, desde que embarcáramos no porto Bicentenário de Cuiabá; 
f indavam também nossos últimos recursos alimentares, por
que aln1oc;áramos a última rac;ao de farinha - 60 gramas 
para cada u1n. 

Devo constatar a energía e o devotamento com que c~tn
priram todos o seu dever. Souben1os querer vencer e ven
cen1os. l\1ais urna vez, ficou provado que a grandeza mate
rial do Brasil depende da valentía, da sobriedade, da persis
tencia de seus filhos do sertao. 

. - d'' Consigno, con1 o maior prazer, a preciosa cooperac;ao e 
todos, na derradeira excursao sertanista co1n que encerro n1i
nha vida de explorador." 

'fodos, em realidade, oficiais, auxiliares, regionais, tra
balhadores, n1erecera1n os mais rasgados elogios. 

Tal explorac;ao, pelas suas dificuldades, fez-me lembrar a 
do río Negro do Paraguai - os mesmos minhocais em flo
resta, a descer, a se canalizar aqui e ali, f orinando intermiten
cias com belos e in1ponentes buritizais, onde a caudal se espa
lhava e perdia; finalmente, vastos pantanais de tipo paraguaien
se, por onde as águas se infiltravam até ao rio Guaporé. 

Produziu esse trabalho excelentes frutos para a carta e, 
quanto a de1narcac;áo, a tal ponto ficou satisfeito o Sr. Frota 
que, tendo eu mandado adquirir recursos de alimenta<;áo, des
pachou-me o seu enviado especial, trazendo até um cozinheiro 
con1 todo o seu material. 
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Teve o pessoal, enfraquecido pelas priva<;óes que vínha
n1os sofrendo, interregno de boas ref ei<;óes. . . Quanto a mim, 
enviou-me doces, biscoutos, chá, passas, etc. etc ... 

Mas f oi nesse período que perdí meu pobre Caí, meu fiel 
e inseparável companheiro de sertáo durante quatro anos, isto 
é, toda a sua vida, porque aos quatro meses partiu comigo, 

A tardinha do dia 2 de junho veio ainda me receber, e_m
bora já andasse doente, saltando para a canoa onde eu esta
va - teve entáo a pritneira síncope. ' '"fentou, ainda assim, 
carregar o n1eu chapéu, o que fazia sempre,{ quando eu che
gava. Porque era un1 cáo excepcionaln1ente inteligente, um 
pointer de rara beleza. 

Meu nobre Caí! Admitindo minha superioridade, nao te 
consideravas, entretanto, escravo. Era voluntária a tua sub
missao e teus olhos, quase humanos, viam em mim um deus, 
um rei, acima de tudo justo, capaz de conhecer todos os teus 
pensamentos para, de ti, só exigir aquilo que te conviesse. 

Por teu lado, lias o que se passava em mim, compreendias 
rninha disposic;áo de anin10, conservando-te horas a meu pés, 
imóvel se me vias ocupado. E, se me sentias triste, vinhas en
costar tua bela <:abe<;a, olhando-me como se dissesses: "Nao 
te aflijas, aqui estou eu, o teu verdadeiro amigo, pronto para 

· substituir todos os teus amigos que falharem, para combater 
todos os teus inin1igos. V a1nos dar um passeio e nao penses 
n1ais. Eu nao costumo pensar... Tudo isso acon1panhado 
de expressivo movimento de cauda ... 

Meu Caí, 111ais hun1ano do que muitos hun1ano~ ! 
Disse-me, urna vez, um indio que nos acon1panhava, de-

pois de 1nuito observá-lo: 
- Meu Coronel, Caí nao é cachorro! 
- Que é ele, entáo? 
- Caí é . . . gente ... 
E que precioso atL""<iliar, con10 guarda do acampamento, 

carregando a caderneta, com inexcedível zelo, indo buscar o 
que se lhe pedia, encontrando, com seu admirável faro, as fi
chas que, durante a medi<;áo, caíam entre as fólhas secas. 

Perdera-se, certa vez, urna caderneta. 
Cha1nei-o e, segurando-lhe a c.abec;a pelas orelhas, olheio-.o 

bem nos olhos e ordenei repetidas vezes, con1 voz finne: 
- Caderneta, Caí, busca ! 

29 
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Daí a dois dias voltava éle com a caderneta na boca. Nao 
admitiu que ninguém lhe tocasse. Correu para mim, deitou 
sua grande cabe<;a no meu colo, a me fitar an1orosan1ente, a 
.solicitar os a fagos que lhe nao f oram regateados ... 

Morreu quando terminámos nossos trabalhos, quando nao 
1nais corríamos perigo e eu nao tive a alegria de lhe propor
cionar vida sossegada na chácara onde sonhava viver com os 
meus, com ~ minha bicharada. . . vida que nao estava muito 
longe, porque eram m\!us últimos esfor<;os no sentido de mi-
nha completa emancipac;ao da vida do mato... ¡ 

Enternimo-lo no últin10 dia de servic;o da expedi<;áo, no 
porto do antigo f ortim da Concei<;áo, debaixo de trés grandes 
loureiros cuiaibanos ... 

• 

• 

' 

ÚLTIMA FASE DA CAMPANHA 
SERTANISTA 

1915 - 1919 

De 1915 a 1919, ·última fase de minha grande campanha 
sertanista, inaugurada com. o descobrimento do J uruena, con
sagrei meus esfon;os ao levantamento geográfico de pontos e 
regióes importantes de Mato Grosso, estudando o vale do Ara
guaia, com travessia para o Xingu, do Tapajós, com transpo
si<;áo para o Sucunduri e Canuman, e completei o levantan1en
to dos vales do Madeira e do Paraguai, trac;ando o divisor das 
águas do Paraná co1n o Taquari e o Aquidauana . 

Levantán1os, ainda, as cabeceiras dos rios Correntes, Iti
quira, Gar<;as, Sao Louren<;o - cotno con1plemento de levan
ta1nentos anteriores dos cursos désses rios - Arinos e Teles 
Pires, antigo Sáo Manuel, e .delineámos os divisores cléstes 
rios e do Xingu con1 o Cuiabá e' o rio das Mortes ... 

Concluímos o estudo das cabeceiras do Xingu, levantan
do o Coluéne e trac;ámos nas plantas os cursos exatos dos rios: 
alto e médio Paraguai e seus tributários Miranda, Aquidaua
na, Negro, Taquari, Sao Louren<;o, Piquiri, Correntes, I tiqui
ra, Cuiabá, Tenente Lira - antigo Sepotuba - e J auru; Apo
ré, afluente do Paranaíba; Araguaia e seus tributários das 
Garc;as e das Mortes; Coluene, cabeceira principal do Xingu; 
Teles Pires, confluente do Juruena; Roosevelt, com seus dois 
formadores: Dúvida e Capitáo Cardoso; Gi-Paraná e seus tri
butários, J aru, Sao Domingos, Amari e lVIachadinho; J anari 
e seu confluente Candeias; Jaci-Paraná e seu tributário Bran
co; Marn1elos e seus afluentes Maici e Branco: Sucunduri e 
Canun1an; alto e baixo Guaporé e seus tributários, Cabixi, Co
rumbiara, Sao Miguel e Cautário; baixo Mamaré. 

\ 
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Descobrimos a Serra do Norte na sua origem, onde nas
cem os rios Nhambiquara, 12 de Outubro, Ike, contribuinte 
do Camarará onde vivero os nhambiquaras-anunzes. Le
vantámos o divisor do Machadinho com o Anari, <leste com 
o J aru, <leste último com o J acaré, Boa Vista e U rupá; bem 
assim as cabeceiras dos ríos Branco e Freto do J an1ari; do 
Freto do Gi-Paraná; do J uruazinho ; do J an1arii J aru, U rupá, 
Cautário, Cautarinho, Sao Miguel, Ricardo Franco, tra~ando 
neste trecho o divisor do Gi-Faraná com o Guaporé. 

Caracterizán1os a extrem:idade norte da cordilheira dos 
Farecis e assinalámos a ponta oriental da serra Pacaá-novo, as 
quaís definem a grande garganta dos campos dos Urupás, nó
dulo geográfico in1portante, de onde promanan1 águas que váo 
para os rios Gi-Faraná, Madeira e Guaporé. 

L-0calizámos, mais para o sul, in1portantes contrafortes 
daquela cordilheira, aos quais demos os nomes de Uopiane, 
Aleixo Garcia, Pires de Campos, Pascoal Moreira e Antunes 
Maciel, regióes em que vivem os índios cabixis, uomos, aruás, 
purus-borás e macurapes. 

Fizemos descobertas de minas de sulfeto de ferro nas ca
beceiras do Sao Louren~o ;· de ouro e diamante, nas cabeceiras 
do Cabixi e Corun1biara; de manganes nas cabeceiras do rio 
Manuel Correia, serra Pires de Campos e vale do río Sacre ; 
de gipsita nas cabeceiras do Cautário. Essas descobertas com
pletavam as anteriormente f eitas de ferro e mica no vale do 
baix·o Gar<;as e Pimenta Bueno. 

Assinalámos a existencia abundante ele ipei:a cinzenta, nos 
vales do Pimenta Bueno e do Gi-Paraná, do Jaru e do Ja
mari, do Urupá, do Cautário, do Sao Miguel e ao norte da 
regiao onde primeiramente f oi conhecida e explorada na cé
lebre mata de poaia do alto Paraguai. 

Assinalámos as regi6es em que a hévea, a bertolécia e a 
castiloa vivem etn grandes associac;6es no território de Mato 
Grosso. 

Para aproveitar o i1nenso cabedal topográfico, astronómi
co e corográfico acun1ulado, desde o advento da primeira Co
missao Telegráfica, já havíamos instalado no Rio de Janeiro 
o Escritório Central, com urna se<;áo cartográfica e de dese
nho, a qual conseguiu estabelecer trabalho sistemático eficien
te, resumido com eloqüencia nos gráficos apresentados. 
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Construindo primeiramente as plantas dos reconhecimen
tos, explorac;óes e levantamentos diversos, f ormulámos, depois,· 
0 projeto de iniciar a construc;áo da Carta de Mato Grosso, na 
escala de 1 :1.000.000, em proje<;áo policónica da carta do Mun
do publicada no Servic;o Geográfico do Exército, ~rances . -
preciosa colaborac;áo de boa camaradagen1 do exerc1to an11~0. 

Para divulga<;áo, reduzimos essa carta a escala de ..... . 
1 :3.000.000, e fizen1os outra, ainda n1ais sintética, na escala 
de 1 :5.000.000, que serviu para indicac;áo dos trabalhos ~erta
nejos e · descobertas realizadas pela Co111issao. Foi publicada 
pelo Servi<;o Geográfico do Exército Nacional. 

Com o mesmo intuito, desenhámos cartas para ilustrar os 
trabalhos de botanica, zoología, geología, etnograf ia, dos quais 
possuímos preciosas memórias, escritas pelos ~istint~s profis
sjonais e cientistas que se encarregara1n de tao valiosos tra
balhos. A par destas, a carta de navega<;áo do Brasil. 

Para completar nossos estudos cartográficos de Mato 
Grosso, pesquisátnos, dentro do País e fora dele, tudo quanto 
as instituic;6es científicas e bibliotecas possuíam da cartogra
f ia daquele Estado, dos tempos coloniais. 

Continuou nosso trabalho pelos índios. Transforn1ámos 
en1 an1igas as na<;6es de genio belicoso dos nhambiquaras, bar
bados, quepi-queri-uats, pauates, tacuates, ipoti-uats, uru~is 
e arique1nes, como já o havíamos feíto, em 1893, em relac;áo 
aos bororos do rio das Gan;as. In1plantámos no cora<;áo dos 
parecis, bacaeris; jarus, urupás e caripunas a inabalável con
f ianc;a na lisura e desinteresse de nossos propósitos. 

Tem o Servi<;o de Protec;ao aos índios, filho dileto da Co
missáo de Linhas Telegráficas, conseguido chamar ao campo 
de sua ac;ao benfazeja inúmeras tribos. De seus nomes, mui
tos ressoaram, por longo ten1po, con10 elaritn de batalha. Cain
gangues, botocudos, parintintins e tantos outros, lembraram 
fulgores de vastos incendios de durac;ao secular, ainda mal 
extintos ... 

Os urupás. . . Subindo o Tra1nak até a sua orige1n, trans
pon do o planalto divisor das vertentes do Gi-Paraná e Gua
ropé, caín1os nos vastíssin1os can1pos dos índios urupás, onde 
existiam as 1nais ricas f orragens de 1if ato Gros so. Era nesse 
planalto que nascia a cabeceira mais central do rio Cautário, 
conhecida pelo nome indígena de Cun1i-tripá. 
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. Desde n1uito tivera eu conhecitnento desses campos e pro
Je~ara sua :xplorac;a~. Era dificílima tarefa, pois nem os pró
pnos urupas conhec1am o caminho - havia cinqüenta anos 
que de lá tinham saído. Guiado por alguns índios dessa tri
bo, atravessei imensas florestas que antigamente tinham sido 
grandes roc;aclos, dos quais fui encontrando vestígios. Con
segui, por fim, lá chegar. 

Encontrei no centro dos catnpos urna gruta que servira 
outrora 1 de Panteon dos índios, a gruta Araí, corno lhe cha
mava1n eles, onde estava1n depositadas as caveiras de seus mais 
valorosos chefes. Ficava essa gruta en1 un1a inontanha e po
deria abrigar um batalhao. As caveiras estavam cuidadosa
mente depositadas dentro de iga<;abas e trouxeram-me reminis
cencias do Brasil antigo, cujos vestígios iam desaparecendo 
pouco a pouco, na noite dos tempos. 

O Cacique Tacarana que me servira de guia chorou de 
' ' comoc;ao ao ver aquelas relfquias de seus antepassados. 

' Era1n esses can1pos passá.gem entre as vertentes de duas 
grandes cordilheiras, a extremidade setentrional da cordilheira 
dos Parecis e a cordilheira da Paca Nova. 

Estavam os urupás incluí dos entre os indios amigos ... 
Quanto aos parintintins, haviam as tentativas de pacifica

c;ao sido iniciadas em 1916. Mandara eu a regiao do Madeira 
o Capitáo Joáo Portátil da Silva, co1n os elementos necessá
rios, nao tendo ele, de início, logrado exito por ter adoecido. 

Retabelecido, porém, regressou ao trabalho, aplicando sem
pre os métodos adotados. Foram completamente pacifi
c~dos. Nunca mais investiram contra seus protetores, para a 
disputa de brindes, como faziam a princípio. Nao mais lan
<;avam máo de objetos, sem o devido assentimento, o que pro
vava ·que nenhuma E_ropensáo tinhan1 para o roubo. Os ges
tos ~esordenados e vacilantes f oram substituidos por provas de 
conf1anc;a em seus novos amigos que visitava1n sem aparato de 
armas guerreiras. Palestravam cordialmente com os trabalha
dores e partilhavam, sem reteio, dos alimentos, nas horas de 
refeic;ao. · 

O velho índio Cari, pai do guerreiro Y uká veio residir 
A • ' 

no posto, com 01to pessoas de sua f amília, numa barraca que 
se preparou e em'bora acendesse, a noite, a sua coivara, nao 
se mostrava saudoso de sua maloca. O famoso guerreiro Ma-
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tikamundi arrependia-se dos ataques ao pósto - "ignorava", 
dizia ele, "os bons intuitos de nossos pacificadores." -

A cerca de arame farpado que protegia a área do estabe
lecimento f ora demolida, por desnecessária e ofensiva a leal
dade dos silvícolas. Os próprios rifles eram colocados ao al
cance dos parintintins, sem que houvesse da parte de seus pro
tetores a mais leve desconfianc;a de traic;áo. E, muitas vezes, 
apontavam esses indios para as armas, dizendo aos trabalha
dores: "En1on1bó parana ! Dorokói pendehé !" joguen1 no rio, 
a guerra acabou ! 

Nao n1ais perdurava no espírito desses índios a preven<;ao 
que nutriam contra os civilizados, como conseqüencia dos hor
rores que haviam sofrido no passado. Viviam entáo os habi
tantes ribeirinhos do Madeira em completa tranqüilidade, vol
tando sua atividade para a explorac;áo de zonas centrais que, 
outrora, permaneciam no silencio da mais apavor~nte expec-
Wiw. . 

Nas malocas dos parintintins nao m'ais · rugiam os gritos 
de guerra, nem as soturnas canc;óes dos feitos belicosos. Que
riam eles a paz, aspiravam a ventura na sua aldeia e era justo 
que todos os brasileiros conscientes procurassem induzí-los ao 
caminho aa f elicidade, estendendo as máos a urna rac;a herói
ca que vivera quase tres séculos de martírio. 

A estrada a percorrer fóra longa e de árduo acesso; muitos 
ton1baram, acendendo o facho a cujo clarao há de a posteri
dade rever a son1bra pálida dos sacrifícios a que voluntaria
mente se votaram os novos perscrutadores dos ípvios sertóes. 
É na invocac;ao dessas memórias imortais que revemos, a ca
da hora, o travo das priva~óes passadas, o peso das grandes 
fa digas, a agonia da saudade e também os instantes gloriosos 
dos triunfos conquistados. 

... 



DIRETOR DE ENGENHARIA 

1919 - 1924 
I 

I 

Por decreto de 20 de setembro de 1919, fui nomeado Di
retor de Engenharia, manten do o cargo de Chef e das Linhas 
Telegráficas. 

Non1eou-rne o 1\llinistro da Guerra I,>andiá Calogeras. 
Foi um operoso, na extensa.o da palavra. Ministro tres 

vezes, teve ocasiáo de demonstrar o dinamismo de sua privi
legiada inteligencia e a fecundidade de suas iniciativas principal
n1ente durante o quatrienio da Presidencia Epitácio Pessoa 
quando exerceu o cargo de I\1inistro da Guerra. 

Era excepcional inova¡;ao non1ear para a Pasta da Guerra 
um civil, pois, desde a proclama~áo da República, eran1 as pas-
tas n1ilitares confiadas a Generais e Altnirantes. -

Foi, entretanto, Calógeras 111uito be111 escolhido para essa 
f un<;áo, escolha .que caracterizou as superiores qualidades do 
Presidente Epitácio. 

Como deputado, <lera Calógeras brilhantes provas dos co
nhecimentos que possuía dos assuntos militares nas comiss6es 
do on;amento da guerra de que fez parte mais -de un1a vez. 
E foi essa circunstancia que detenninou tao feliz designa<;áo 
- o ten"PQ pós ein evidencia o brilho e o fecundo patriotismo 
do grande I\1inistro. -

Com estoicismo, sofreu, de início, a antipatia dos generais 
e oficiais superiores que nao viam con1 bons olhos a inova~o 
do Presidente nordestino. O Comandante da l.ª Regiáo Mi
litar nao escondeu sua reprova<;áo a desabusada coragem do 
Presidente Epitácio que, dizia ele, assim restabelecia os costu
mes políticos da Monarquía. GENERAL DE BRIGADA 
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Rapidamente, porém, demonstrou o ministro civil que me
lhor an1igo e mais carinhoso camarada nao poderiam ter os 
oficiais do glorioso Exército nacional. Conquistou Calógeras 
a sin1patia de seus adversários gratuitos, em muito pouco tex:n
po. Engenheiro de minas, levou, ao encetar sua administra
<;áo, um progran1a meditado - e revelou imediatamente sua 
capacidade de trabalho, in1pressionando o Exército e a N a<;áo. 

Pensava, e muito acertadamente, que o Exército moder
no, em cujas fileiras servian1 obrigatoriamente todos os cida
dáos da República, náo mais poderia ter con10 quartéis os ca
saróes medievais, n1al mobiliados e anti-higienicos, herdados 
das institui<;óes passadas. U rgia sua substitui<;áo - casernas 
an1plas, higienicas, dotadas de todas as comodidades exigidas 
pela saúde e pelo conforto do soldado moderno. 

Com tal progran1a de ren1odela<;ao, organizou seu Estado 
Maior que, sob sua atua<;ao direta e contínua, elaboraria pla
nos e projetos que a Diretoria de Engenharia receberia para 
estudar, dar parecer e executar. 

Era isso outra inova~áo, na adtninistra<;áo da Guerra. Até 
entáo, era a Diretoria de Engenharia que estudava e elabo
rava os planos e projetos de constru<;óes, sob a diretiva. do 
Ministro. Entendeu, porén1, o Ministro civil de organizar pes
soalmente, no seu Gabinete, os seus projetos, atribuindo a Di
retoria de Engenharia apenas a aprecia<;ao dos mesmos, com 
a faculdade de aconselhar as 1nodifica<;óes julgadas conve
nientes. 

Tal siste111a provocou clescontentan1ento na Diretoria ·de 
Engenharia, por parecer diminui<;áo das suas atribui~óes. Cum
pria, entretanto, recalcar o amor próprio, para nao perturbar 
a administra<;ao. Outras altera<;óes f oram a inda introduzidas 
- para a execu<;ao das construc;óes, inaugurou o Governo o 
processo de empreitadas, sob fiscaliza<;áo da Diretoria de En
genharia, rompendo com a velha praxe, sempre observada nas 
constru<;óes n1ilitares, de administra<;áo dos engenheiros da Di
retoria. Assim f oi que a Companhia Construtora de Santos 
foram dadas as empreitadas de grande parte das constru<;óes. 
Outras empresas tomaram trabalhos de menor . vulto. O in
tuito do Ministro era executar o seu programa dentro do pe
ríodo do seu governo, e isso só conseguiría confiando os tra-
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balhos a empresas organizadas, de indiscutível capacidade fi
nance1ra. 

Foi esse um período de grande atividade, para mim, pois 
numerosíssimos trabalhos se realizavam. 

No Norte, comec;ou no Piaui; no Sul, foram as ativida
des até a fronteira. Mato Grosso f oi beneficiado com os 
quartéis de Campo Grande. As tropas de Piratininga tiveratn 
a Vila de Infantaria. 

Para fora do Rio nao havia as f acilidade de transporte 
aéreo ou rodoviário atuais, mas eu nao me detinha, nao p~r
dia ten1po, nao sentía fadiga, juntando a inspec;áo das obras a 
das linhas telegráficas. O expediente burocrático era volumo
so, especialmente o relativo ao fornecimento de material e fo
lhas de pagamento do pessoal que, exigía eu, eram assinados 
por m1m. 

E muito se realizou : 

Na l.ª Regiáo Militar foram construídos novos quartéis 
para o 1.0 e .2.0 B. C. 

Foi completamente remodelado o Quartel do l.º R. C. D., 
com os aumentos exigidos pela instruc;ao e pela administrac;áo. 

Na Vila Militar foram construídos vastos e confortáveis 
edifícios para as Escolas de Aperfeic;oamento dos Oficiais e 
de Cavalaria, bem · como o picadeiro das mesmas e quartéis 
para a C9n1panhia de carros de assalto. 

F oi re1nodelado o Quartel do 1 S.° R . C . I . 

No Realengo, recebeu a Escola J\1ilitar os reparos e aumen
tos exigidos pelo seu desenvolvimento. 

Foi ren1odelado e aumentado o edifício da antiga Escola 
J\1ilitar da Praia Vermelha, para o aquartelamento do 3.0 

R. I. 
Foi construido, no tereno do antigo H ospital Militar do 

Andaraí, o edificio para a Escola do Estado Maior do Exér
cito - com grande picadeiro, baias e outras dependencias 
indispensáveis a instruc;ao. 

Em Santa Cruz remodelou-se o quartel do 2.0 Regimento 
de Artilharia Montada. No Campo dos Afonsos foi prepa
parado o campo de aviac;áo, iniciada a construc;áo de galpóes 
e instalada a Escola da A viac;ao. 

' 
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Em Sao Crístóváo f oi construí do o edi fícío da Escola 
de Veterinária e os pavilhóes corresponden tes para a enferma
ria dos anitnais, oficina de ferrador, etc., o quartel da 3.ª Com
panhía de Metralhadoras Pesadas. 

Em Deodoro, o grande prédio para a padaria do servic;o 
de subsistencia. 

' Etn Benfica, os grandes depósitos para víveres e silos 
co111ple1nentares desse servic;o. 

No Río Grande do Sul, diversas obras fora111 e1npreendi
das e ·acabadas aincla no período .da fecunda admínistra<;áo 
Calógeras, desde Saican, onde foram remodeladas as instala
c;óes da ad1ninistr<;áo daquela coudelaria, até Taquari, Monte
N egro e Caxias, extremo da · zona colonial do grande Estado 
sulino. 

Por toda parte onde a parada· de un1a tropa chamava a 
atenc;áo do Ministro, era construído de novo ott reconstruído 
um quartel. 

Em J uaguaráo, Bagé, Rosárío, Santana do Livramento, 
Quaraí, Uruguaiana, se fez, assim, sentir sua ac;ao, bem como 
em Itaqui, Sao Bórja, Sao Luís, Sao Nicolau, Boqueírao, 
Santo Angelo, Cruz Alta, Santa Maria, D. Pedríto, Cacequi, 
Sao Gabriel, Lavras, Sao Leopoldo, Cachoeira, Porto Alegre, 
Pelotas, Rio Grande, e em todas as localidades onde o servic;o 
da 3.ª Regíáo Militar· exigía un1 melhoramento. 

. ' 
Quis o Ministro dotar a 2.ª Regiáo Militar, em Sao Paul<:>, 

de quartéis noves. E,scolheu, para isso, a margem esquerda <lo 
rio Tieté, no lendário sítio do famoso Antonio Raposo Ta
vares, o maís audaz dos bandeirantes do século XVIII, lugar 
apropriado para a Vila Militar da Paulicéia. Aí foram cons
truídos quartéis modelares para o 4.0 Regimento de Infan
taría, para o 2.0 grupo de Artilharia Pesada, para o 2.0 Bata
lhao de Engenharía e o edifício para a Enfermaría Divísioná-. 
na. 

Como homenagem ao intrépido Cabo bandeirante, f oi con
servada a Capela da Nossa Senhora de sua devoc;ao, sob cujos 
auspícios empreendia suas avanc;adas sobre os sertóes - de 
urna feíta, a arrancada o transportou aos Andes, regressando 
pelo Mamoré, Madeíra e Amazonas, com repouso na velha e 
heróica fortaleza de Santo Antonio de Maríocai, na grande 
ilha de Gurupá. 
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Quis o Ministro filiar, significativamente, o espírito ban
deirante do Exército do Brasil independente as iniciativas de 
conquista do Brasil colonial, mandando, na prac;a da Vila Mi
litar de Quitaúna, erigir a estátua do bravo sertanista, cola
borador da obra de dilata<;áo dos litnites que receberan1os de 
Portugal. 

Alén1 destas, outras obras f ora111 realizadas e111 Sao Paulo: 
Construc;ao do quartel do 2.° Regin1ento de Cavalaria em 

Pirassununga. 

Reconstru<;áo do quartel do 4.0 B. C. e do Hospital Mi
litar, na Capital. 

Adaptac;ao do antigo Convento do Itu, para quartel do 
2. 0 R egirnento de Artilharia Montada. 

Adapta<;áo de urn prédio da Cidade, para quarfel do 2.º 
grupo de Artilharia de dorso, em J undiaí. 

Construc;ao de um campo de aviac;ao, na Capital. 
Em :t\t!ato Grosso, f oi a atenc;áo do grande :&1inistro so

licitada pela deplorável situac;ao em que se encontravam as 
tropas daquela circunscric;ao militar, sem quartéis adequados, ' 
sem arman1ento nem accessórios indispensáveis a instru<;áo e 
consolida<;áo da disciplina. 

Foi construída a Vila Militar de Can1po Grande, na cha
pada que fica a cavaleiro da Cidade, em sua continua<;áo para 
o Poente. Aí se edificaram vastos quartéis para o 18.º 
B. C., para o Regin1ento Misto de Artilharia e um grande 
Hospital para toda a Circunscric;áo Militar. 

Foi instalada urna grande Invernada para o Depósito de 
Monta e aberto urn campo de aviac;ao. 

Em Bela Vista foi aumentado o quartel do 10.0 R. C. I. 
Em Ponta Pora foi construído o quartel para o 11.º 

R.C.I. 

Na visita que o ardoroso Ministro fez a essa Cidade, em 
1921, após o apelo direto que o povo f ronteiric;o lhe Ianc;ou, 
em manifestac;áo popular, ordenou ele ao seu Diretor de En
genharia, entao presente, a construc;áo de urna linha telegrá
fica que ligas se a cidade da f ronteira a Can1po Grande e Aqui
dauana e de tuna rodovia de co1nunicac;ao direta entre a sede 
da Circunscri<;áo e a guarni<;ao daquela raia de Mato-Grosso. 
Iniciei prontan1ente essas construsóes que foran1 concluídas no 
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Ministério do Marechal Setembrino, mais de 500 quiló1netros 
de linha t~legráfica e de estradas de automóvel. 

Ern Aquidauana foi construído um quartel novo para o 
6.º B. E. e feítos estudos para urna rodovia que ligassc ess'.l. 
cidade a Bela Vista, com urna transversal de Nioaque a es
trada carreteira da cabeceira do Apa. 

Ern Minas Gerais, na 4.ª Regiao Militar, foram construí
dos quartéis novos, reconstruíclos e adaptados outros : em J uiz 
de Fora, em Belo Horizonte, Sao Joáo d'ElRei e Ouro Preto. 

En1 Goiás foi construído quartel novo, na cidade de Ipa
meri, para o 6.0 B. C. 

Na S.ª Regiáo Militar, no Paraná e Santa Catarina, foran1 
executadas obras que melhoraram a situac;ao das tropas dessas 
guarni<;óes, tal como aconteceu nas das quatro primeiras di
vis6es. 

Só nao foi possível atender as guarnic;óes das 6.ª, 7;ª. e 
8.ª Regióes Militares, por falta de tempo e de numerario. 
Apenas a Paraíba foi aquinhoada com a constru<;áo de um· 
quartel novo para o B.C. que naquela Cidade tem parada. 

I 

Resun1indo o labor f orinidável do único Ministro da 
Guerra civil da pri111eira República, com quen1 tive a dita de 
colaborar con10 seu Diretor de Engenharia que fui, aquí con
signo o resultado de seu patriótico descortínio militar. 

Consolidou a obra do seu antecessor, o General Alber·to 
de Aguiar, proporcionando ao Chefe da Missáo Militar Fran
cesa, o bravo e proficiente General Gamelin, todos os recursos 
para a completa instalac;a() da Missáo, de modo a poder ela 
desempenhar cabalmente sua f un<;ao precípua . . 

Providenciou no sentido de ser estudada a remodela<;ao 
do arn1amento de Infantaria e, especialmente, 40 de Artliharia 
do Exército, f azendo encomendas, mediante contratos a ~ serem 
executados pela Missao l\1:ilitar Brasileira, sediada em Paris. 

Levou a cabo, em 1922, a primeira manobra de tropa, em 
que tomaram parte as unidades de Infantaria, Cavalaria, Arti
lharia e Avia<;ao. Por aviso de 17 de fevereiro fui nomeado 
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para exercer o comando de grande unidade, nessas manobras, 
sob a diretriz do próprio General Gamelin. 

Empreendemos e concluímos, de 1920 a 1922 oitenta e 
seis obras militares diversas. 

Encaminhadas, para serem concluídas, até 21 de dezembro 
de 1922, havia 36. 

Para serem concluídas em 1933, na ad1ninistra~áo do Ma
rechal Setembrino, 44. 

Para adapta<;oes de quartéis e diversas outras necessidades 
da _ad1ninistra~o da Guerra f oran'l adquiridos 25 iinóveis que 
se 1ncorporaran1 ao patrimonio da N a<;áo. 

En1 janeiro de 192'5 pedí minha demissao do carero de 
Diretor de Engenharia. h 

O Iv1inistro da Guerra, en1 Aviso de 16 do n1esn10 mes 
' declarou : "O General de Divisáo Candi do Mariano da Silva 

Rond?n, que acaba de ser ;xonerado, a seu pedido, do cargo 
de Diretor de Engenharia, e credor dos mais calorosos louvo
res, pela maneira com que desempenhou suas fun~óes cujo 
fecundo exercício foi brilhante reafirma<;áo de seus créditos 
de profissional que, por sua capacidade e experiencia, honr?.. 
a cultura técnica do Exército". • 

Continuava, · dentro dessas atividades, a estudar o en1pol
gante proble111a do índio, sob todos os aspectos - 0 etno
gráfico tan1bén1 - e colhér e1E'!mentos para a carta de Mato 
Grosso. 

Pelo Capitáo Manuel Chico vin1 a ter explicac;áo da ori
gem do nome ~o antigo furo do Poguba (Sao Lourenc;o), por 
onde se encam1nhava todo o curso do rio. 

Tempos idos, quando os bororos era111 donos absolutos 
desse ... rio, havia u~ pequeno furo, acin1a da foz do Piquiri, 
furo esse que f unc1onava apenas con10 insiginificante corixa, 
através de terreno baixo, coberto de mata. 

O índio Tugo-iuábe (Flexa-canhoto). nas suas ca<;adas 
por esso régo. d'água abaixo, encontrou un1 anin1al "iá-bope" 
( estranho), bicho totahnente desconhecido, con1 a cor e a 
forma de tan1anduá. O anin1al mergulhou ao ve-lo soltando . . ' 
um gnto: perigara. Surgiu, depois, na superfície da corixa, e, 
antes de n1ergulhar de novo, repetiu o n1esmo grito que o 
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Tugo-iuábe traduziu por perigara, nome com que batizou o 
furo, hoje, por corruptela, conhecido por tarigara. 

Conta a lenda que, morrendo um bororo, um com
panheiro interpelou sua alma ( arói), quando num banquete 
veio ela participar do festim: porque nao alargava o perigara, 
para que mais f acilmente pudessem os boro ros pescar na baía 
onde desagua va es se rego d' água? ( oroariai). 

Passado tempo f aleceu este último bororo e logo depois 
de sua morte, conta a lenda, o Perigara comec;ou a se alargar 
até se transfonnar no próprio Sao Louren<;o ( Poguba). Está 
o Perigara reduzido a quase nada - porque ele escoa apenas 
cérea de u1n tér<;o das águas do Sao Lourenc;o; n1as na seca, 
segundo informam os navegantes, quase se interro111pe a li
ga<;ao com o Piriquiri. Dar-se-á, f ataln1ente, a separa<;ao <les
tes dois ríos, o que determinará interessante fenómeno geo
gráfico : pasará o Cuiabá a ser coletor dos do is ríos que antes 
formavam um só que o recebia como afluente. 

Fui a Barra perto do rio Jauquara, visitar o posto "Fra
ternidade indígena" e lá encontrei o Cacique Bacotapu e dois 
meninos que o acompanhavam. Tinha ele o rosto e a cabec;a 
cobertos de carváo, assim como parte do tronco. Com muito 
pouco cabelo, enrolava, entretanto, o que lhe restava em pi
tote, no meio da cabe<;a, hábito da tribo. U savam os meninos 
o n1esn10 penteado, cortando entretanto o cabelo na frente, em 
franjinha. Inforn1ou-:-n1e o encarregado do pósto que as mu
lheres, ªº contrário, cortam o cabelo a escovinha, o que é 
curioso e originalíssimo. 

O velho e os 111eninos tinham o lábio inferior furado, con10 
os bororos, e as orelhas tambén1 furadas1 tendo, a guisa de 
brincos, anéis de coco, de onde pendiam f eixes de penas. 
Assume nas inulheres ésse enfeite de penas tais propor<;óes que 
chega, as vezes, a arrebentar as argolas das orelhas. 

A cabe<;a desses índios - barbados - tem forma espe
cial, por compressáo exercida quando nasce a crian<;a. É urna 
aresta frontal enco111pridada para trás, com forma de calote 
esférica na testa. 

Co1no o bororo, enfeita-se o barbado com penas de arara 
e de outras aves de cores vivas, colando as penas ao corpo 
por meio de resinas especiais. O barbado é troncudo, de f or
n1as quaclradas, pernas retas, bra~os musculosos. Usa, preso 
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a cintura, um aparelho de palha de uaua<:;u, para se proteger de 
qualquer acidente, como fazem também os boróros. Seus ges
tos sao diferentes dos índios em geral e f ala baixo, quase co
chichando. De f isiono111ia fechada, o barbado nunca ri. Guer
reiro terrível, te1n ódio do branco que considera seu eterno 
adversário. Desconfiado por índole, recebe todo e qualquer 
estranho con10 prov:ável inimigo, donde o hábito de nunca 
abandonar o arco e as flechas, sempre pronto para entrar em 
a<;áo. 

Coisa curiosa ~ C01110 viven1 esse índios sen1pre ein guer
ra com os civilizados, nunca estao -desprevenidos e, ao se apro
xin1ar algun1, apontam-lhe imediatamente o arco e a flecha 
prontos para desferir a esta ao primeiro gesto suspeito. Vi
rando-se para todos os lados, com medo de qualquer tiro pelas 
costas, supóem livrar-se de bala trai<:;oeira mantendo o corpo 
em contínuo balancear. 

O porte do índio barbado é soberbo, severo e imp~nente, 
en1 acórdo com seu caráter. 

Segundo narartiva do velho Cacique bariquixi, f oi essa tribo 
tao grande e tao numerosa, que contava tantas flechas quan
tas penas ten1 o Iaparé, gaviáo de inestin1ável valor para esses 
índios que se enfeitam, nas grandes festas, com suas precio
sas plu1nagens. Dominavam dois grandes rios - provável
n1ente o Cuiabá e o Paraguai - enquanto se mantiveram in
tactas a f ór~a e a coragem da tri.bo, e aí se entricheirara111 
contra a crueldade dos civilizados. 

Nas n1argens do Paraguai encontrou a Comissao T~le
gráfica esses infelizes índios, em 1913, quando deu início a 
construc;ao do ramal da Barra dos Bugres. Fiz urna excur
sao no seu território, sen1, cop\udo, conseguir ve-los, nem 
deles encontrar vestígios. Só er.1 abril foi possível estabelecer 
as primeiras rela<:;óes pacíficas com esses índios, rela<:;óes que 
se f oram, en tao, estreitando até penetrarn1os em sua aldeia 
- o que se realizou em 1920, isto é, seis anos depois. Du
rante esse período, entretanto, freqüentavam o pasto homens 
e criani;as, chegando até a povoa~o próxima mais de urna 
vez. 

\ 

BI-CENTENÁRIO DE CUIABÁ 

1919 - 1924 

II 

En1 janeiro de 1920 co1npareci pessoalmente ás festas 
comemorativas do bi-centenário de Cuiabá. 

N ascido em Mimoso, nas cercanías da cidade onde me 
criou e educou meu tío Manuel Rodrigues, foi para mim grande 
alegria concorrer para essas solenidades. 

A colabora~ao da Comissáo Rondon nos festejos cuíaba
nos se exerceu de duas maneiras : urna, com a Exposi<;áo Re
trospectiva da Cartografia Matogrossense e Demonstrativa da 
N atureza dos Trabalho da Comissao Ron don ; outra, con1 a 
conferencia que fiz, sob o titulo "Influencia de Cuiabá na 
Evolu~ao Polític!=l e I-Iistórica de Mato Grosso". A exposi
c;ao cartog-ráfica realizou-se no Palácio da Instru<:;áo, onde 
funcionavan1 a Escola Normal e o Liceu Cuiabano, iniciando
se ás 16 horas do dia 14 de <lezemhro desse ano e sendo encer
rada as mesn1as horas do día 21. Realizou ... se 1ninha confe
rencia no salao nobre da Escota em a noite seguinte, isto é, 
15 de dezembro, obtendo concorrencia excepcional. 

Para organizar a exposi~áo cartográfica n1andei seguir 
o capítáo J aguaribe de Matos, chef e da sec<;áo de desenho da 
con1issao telegráfica, levando consigo todos os desenhos, rela
tórios e mais docu1nentos e n1ateríal necessários ao certame. 
Era urna satísfa<;áo justa ao povo inatogrossense que tanto 
havia concorrido para o exito da Comissao Rondon, auxilian
do-a ein todo sentido a colher esse formidável manancial que 
enriquece os arquivos do Estado-Maior do Exército e servirá 
para facilitar os encargos das administrac;óes, tanto estadual 
como federal. A exposi~o f oi a berta com a presenc;a do 
presidente do Estado e seus secretários, oficiais de gabinete e 
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ajudantes de ordens, deputados a Assembléia federal e esta
dual, altas autoridades do Estado e da Federa<;áo e represen
tantes da elite cuiabana. A sala do Liceu Cuiabano estava 
belamente ornan1entada com festoes de folhas de mancrueira 

l:> ' 
tendo sob as volutas escudos trazendo os nomes dos municí-
pios do Estado e as paredes revestidas de arn1a<;ao de madeira 
coberta com panejamento branco, sobre o .qual estavan1 esten
didas as cartas geográficas desenhadas em papel tela. Na pa
rede do fundo via-se um grande mapa desenhado em papel 
canson e aquarelado, representando a síntese explicativa dos 
trabalhos realizados. 

Dísticos artisticamente dispostos nas paredes indicavam: 
"Exposi<;ao Retrospectiva", " Tempo Colonial" "Tempo do 
Império", "Período Republicano". 

Sóbre urna grande mesa armada no centro da sala, em 
todo o seu comprimento. viam-se os desenhos executados de 
acórdo com as cadernetas de campo da Comissáo Rondan. 
Eram fólhas de pormenores da linha telegráfica, em córes, algu
mas impressas, outras em original, cuja diferen<;a dificilmente 
se poderia perceber - mostrando a natureza da vegeta<;ao, 
minúcias sobre cachoeiras e cálculo preliminar de sua fór<;a 
hidráulica, alt~tudes dos pontos característicos, etc. . Outras 
folhas, desenhadas a tra<;o preto, indicava1n os tios, 
trazendo minuciosamente o estudo das ilhas, das mar
gel'l;s e natureza do leito, etc. . . Havia também plantas dos 
núcleos den1arcados para localiza~áo de trabalhadores, estudo 
da zona aurífera descoberta em 1909 pela Comissao, etc. etc. 

A chegada do presidente do Estado, convidei S. Excia. 
e comitiva para tomar lugar junto ao grande esquema 
colocado na parede do fundo e proferi urna alocu<;ao relativa 
aos servi<;os feítos sob minha dire<;ao, as belezas do Estado 
de Mato-Grosso e ao encanto que há no devotamento ao ser
vi<;o público, dando em seguida a palavra ao chefe da se<;ao 
de desenho de minha comissáo, o Ca pitao J aguaribe de Matos 

As autoridades, ladeadas por mim, por aquele oficial e 
pelos outros mem.bros da Co1nissáo Rondan aí presentes, se 
detiveram no exan1e do esquema explicativo dos trabalhos, 
depois da ora<;áo proferida pelo Capitáo Jaguaribe. ~sse 
grande mapa abrange o Brasil Central, desde a fronteira com 
a Repkblica do Paraguai até o rio Amazonas e. no sentido 
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Este-Oeste, desde o centro de· Goiás até terras da Bolívia e do 
Peru. Nele figura a moldura da Carta do Estado de Mato
Grosso que estava sendo desenhada em nosso escritório e que 
compreendia parte dos territórios de Goiás, Sao Paulo, Minas, 
Paraná, Amazonas, Pará e parte das Repúblicas do Paraguai 
e Bolívia. 

Urna linha perimétrica, de cor vermelha, co1n 2 milí
metros de espessura, circunda as regióes que f oram exploradas 
pelo Comissao Rondan. 

Como é sabido, essc..ts explóra<;óes nao se contiveram no 
Estado de Mato-Grossó, tendo-se estendido até o do Amazo
nas no sentido Norte_ e até a cidade de Goiás, no sentido 
Leste. Da zona mais ou menos conhecida, só o rio Xingu, 
urna pequena regiao junto ao rio Paraná e alguns trechos 
vizinhos aos rios Guaporé e Madeira deixaram de ser explo
rados pela Comissáo Rondon. Tudo o mais foi percorrido, 
estando assinalada no mapa a regiáo outrora virgem, que se 
caracterizou pelas grandes descobertas nela realizadas. O mapa 
assinalava também as mesopotamias Araguaia-Xingu, Xingu
Paranatinga, Paranatinga-Arinos, e vales dos rios Aripuaná 
e Marn1elos, regióes até entáo inexploradas e que poderiam 

, trazer grandes surpresas geográficas, quando desvendadas. 
Depois de es tu dar o grande esquen1a, onde f oram discu

tidas as questoes feroviárias que interessan1 o Estado de J\1ato
Grosso, passara1n 1 os visitantes ao exame n1jnucioso dos tra
balhos proprian1ente da Comissáo Ronclon que estavam, como 
dissemos acima, dispostos sobre a grande mesa central. Em 
seguida, sempre ladeados p<Jr mim e pelo Ca pitao J aguaribe, 
passaram os visitantes a observar a exposi<;áo retrospectiva. 

Ali e-stavam as maiores curiosidades cartográficas dos 
séculos XVII, XVIII, XIX e XX, relativas as Capitanías 
de Mato-Grosso e Cuiabá, Rio Negro, Grao Pará, Sao Paulo, 
interessando o atual território do Estado de Mato-Grosso. 
Vía-se o roteiro de Rolim de Moura, quando se foi empossar, 
como 1. 0 governador geral, Luiz de Albuquerque de Mello 
Pereira e Caceres ; o da bandeira de J oáo Leme do Prado, o ser
tanista que 1nais avan<;ou na regiáo dos parecis, nos tempos 
coloniais, e assim tantas outras curiosidades de imenso valor 
histórico, algu1nas das -quais conservam ainda algu1n interes-
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se. Finda a visita, cumprimentaram-nos vivamente o presi
dente do Estado e sua comitiva, bem como aos demais mem
bros componentes da Comissao : Capitáes Amarante e Ramiro 
Noronha e Srs. Germano Silva, Lago ~·1onteiro e Odorico 
Tocantins, estes do escritório da comissáo etn Cuiabá. 

A revista "Vida Nacional", de 26 de fevereiro de 1920, 
inseriu na íntegra a minha conferencia, pronunciada em Cuia
bá. "Eis alguns trechos : 

"Neste nio1nento, neste lugar, vendo-me un1a vez mais no 
seio carinhoso da cidade da qual nasceu n1inha querida Terra 
Natal, o meu clesejo, Senhores, seria concentrar-me na con
templa<;ao n1uda dos grandes feítos dos heróis que forjaram 
as páginas rutilantes da história désses dois séculas que se ilus
traram com os fastos da funda<;áo e do crescimento de Cuiabá. 

Eu nao queria, eu nao devia alterar a minha atitude de 
adorador désse passado - rico de acontecimentos tao f ormi
dáveis que adn1ira terem cabido em espac;o tao curto - com 
esta obriga<;áo de vos dirigir a palavra ntim momento em que 
os sentimentos vindos do corac;áo deixam a perder de vista 
a fór<;a e os meios de que disponho para os exprimir. Mas 
vós 1nandastes que eu to1nasse um lugar nesta série de expan
sóes com que exteriorizamos a nossa gratidáo pelos antepas
sados, as nossas esperanc;as no futuro e a nossa resoluc;ao de 
náo desmerecer nen1 de uns nem de outros ; e eu vim con1 
a alma em alvorói;o, para .gozar do júbilo de me achar entre 
vós no mon1ento em que viveis instantes tao cheios de con
córdia e de altos pensamentos de fraternidade, e para dizer
vos apenas isto : 

"A nossa história, cuiabanos, é um bino come<;ado há dois 
séculos - e até hoje ainda nao interrompido - a intrepidez, 
a perseveran<;a, a inteligencia e ªº espírito de iniciativa da 
rac;a brasileira ; esse hino, podeis estar certos, se continuará 
pelos séculos vindouros, tomando-se cada vez mais grandioso 
pela harmonía que se irá acentuando entre as almas irmás far
madas nestas terras e sob estes céus. Esforcemo-nos pois -
amando-nos mutuamente e reconhecendo-nos uns aos outros 
como inembros necessários de um mesmo organismo a que 
<levemos tudo quanto somos e tudo quanto podemos - para 
que se nao cale, enquanto passar a nossa gera<;áo, esse hino 
portentoso, co111 seus harmoniosos acordes. Os seus primei-

RONDON CONTA SUA VIDA 467 

ros mas já vigorosos ensaios iremos, se penetrarmos no Pas
sado, encontrá-los vinte e seis anos apenas. depois da viagem 
de Pedro Al vares Cabral, quando se realizou a prodigiosa fa
<;anha de Aleixo García de partir de Sao Vicente, com uns 
tres ou cinco portugueses, á frente de um exército de índios 
e. com eles. atravessar sertoes de Sao Paulo e Paraná; trans
por o rio <leste non1e ; entrar e discorrer pelo sul do nosso 
Estado e invadir o Peru, por onde andou conquistando cida
des e apoderando-se de enorm~s quantidades de prata. Quando 

. de volta foi assassinado, deixou tao grande cópia désse metal 
etn poder dos naturais do baixo Paraguai, que deu lugar 
ao equívoco perpetuado no non1e sonoro de Argentina e no 
estuário de que se orgulham essa e a República do Uruguai. 

Tao audacioso empreendimento nao <leve ser, entretanto, 
considerado como o verdadeiro prelúdio do formidável movi
mento que se iniciaría com o· século seguinte, e continuaría por 
éle a dentro, prolongando-se pelo décimo oitavo. E durou 
enquanto houve terras a conquistar a Oeste da linha do tra
tado de Tordesilhas, para dar a grandeza territorial de nossa· 
Pátria a con figura<;áo co1n que ela entrou no concérto das 
na<;óes in dependen tes. A nao ser essa grande f ac;anha de Aleixo 
García, o século do Descobrimento transcorreu vendo pronun
ciare1n~se estes dois fatos primaciais da fundac;áo da nossa na
cionalidade : a conquista do litoral pelo elemento alienígena, 
colonizador de nossa terra, e a cria<;ao do novo elemento 
étnico que deveria constituir o povo e a pátria brasileira. 

O portugues, s·ozinho, ver-se-ia por 1nuito ten1po, e ~al
vez para sen1pre, apegado a alguns estabelecimentos, mais . ou 
menos precários, lanc;ados ao longo da orla marítin1a. Se ele 
foge a essa fatalidade e penetra na vastidao das terras inte
riores, é apoiado no índio - " elemento inestimável na con
quista do sertao, conquista etn que ele representa, invaria
velmente, o número, a habilidade, a agudeza, a orienta<;áo, o 
segredo do sucesso, por ser ágil, sóbrio, nada exigente, sadio 
quando em liberdade, capaz de descobrir recursos onde nin
guén1 jan1ais o suspeitaria e apto a desvendar inistérios". 

Mas os grandes feitos que boje co1nemora111os nao resul
taram dessa espécie de alianc;a, desse concurso efetivo e neces
sário da capacidade coordenadora do portugues co1n a fón;a 
das 1nassas indígenas que ele subn1etia e dirigía. Esforc;os 
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tao no vos con10 esses de que f oram teatro os vastos sertóes 
que se estendia1n para além da linha de Tordesilhas exigiam, 
para se traduzire1n em fatos, a criac;áo de um novo tipo de 
homem, o mameluco, ou para 1nelhor nos exprimirmos, exi
giam o aparecimento do legítin10 brasileiro - nascido da trans
fusao num só indivíduo das qualidades de inteligencia, de ca
ráter e sentimento que se encontravam separadamente acen
tuadas ora no europeu, ora no americano. 

A criac;ao desse novo tipo, durou todo o prin1eiro século 
da nossa incorporac;áo ao mundo civilizado e, embora ela se . 
tenha manifestado por toda parte onde o europeu assentou 
os seus estabeleciinentos e entrou en1 contacto com os indíge
nas, foi em Sao Paulo que apareceram os seus melhores fru
tos. Um conjunto muito especial de circunstancias favoráveis, 
geográficas e políticas, entre as quais merecerá, talvez, espe
cial menc;áo o afrouxamento dos lac;os que prendiarµ as popu-

· Jac;óes aos governantes - pelas dificuldades de estes fa~erem 
sentir a sua ac;ao coercitiva num ponto af astado do litoral -
deram aí lugar a plena expansáo do genio empreendedor, aven
turoso, .. insubmisso, pouco previdente, meio nomade, alheio as 
exigencias do conforto do corpo e da alma, que constituí a 
parte do índio na formac;áo do tipo brasileiro". 

\ 

REI ALBERTO 

1919 - 1924 

III 

Ainda em 1920, veio visitar o Brasil o Rei Alberto I 
da Bélgica, o Rei soldado que, em 1914, salvara a civilizac;áo, 
dando tempo, pela sua nobre fidelidade aos compromissos 
tomados de se opor ao invasor, a que a Franc;a organizasse 
sua defesa e resistisse a avalanche getmanica. . 

Soube, assin1, Alberto I tornar admirada e respeitada a 
pequena mas grande Bélgica e a notícia de que viria ao Brasil 
despertou o mais vivo entusiasmo. 

Fói escolhido o cruzador Sao Paulo para ir buscar o 
grande Chefe de Estado e posto o General Tasso ·Fragoso 
a sua disposic;áo, na qualidade de assistente. Para por o Rei 
a par das cousas do Brasil, que tanto o interessavam, ninguém 
melhor do que Tasso Fragoso - pela inteligencia, pela cul
tura, pela posic;ao no exército, posic;ao a que o conduziram 
seus relevantes servi<;os. 

J á durante a viagen1, póde Tasso Fragoso falar da Pá
tria - de suas instituic;óes, do que nela ha~ia de grande. Foi 
assim levado a falar em minha obra que, aliás, o Rei já coñhe
cia, trazendo o projeto de me condecorar. 

Discípulos prediletos do Mestre amado, companheiros de 
jornada a 15 de novembro, comungando nos mesmos ideais 
nascidos das mesmas crenc;as, era Fragoso grande entusiasta 
da obra a que dedicara eu minha vida. 

E, a ouvir o bater das vagas no costado do Sao Paulo, 
a contemplar a esteira alva que este deixava e que, como 
em homenagem ao Rei, vinha a lua pratear, ou a admirai:. a 
agilidade dos peixes voadores ,que danc;avam em torno da gr~n
de nau, interessou-se o Rei Soldado, através das palavras de 
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Fragoso, pelo soldado pacificador. E com ele relia trechos 
de "Through The Brazilian Wilderness" em que Roosevelt, 
narrando sua expedi<;áo escrevera a dedicatória: "To Co
lonel Rondon, gallant officer, highminded gentleman, intrepid 
explorer". 

Ao contemplar o Cruzeiro do Sul, delineava já o Rei um 
plano que comunicou a Fragoso - o de conhecer o sertanista
pacifi~ador. 

Contava-lhe Fragoso, agti'5;ando-lhe a curiosidade,, que vi
via longe da Esposa adorada, que desprezava a vida fácil gue 
seria a sua se o quisesse, para se embrenhar no sertao a fim 
de estabelecer contacto entre brancos e índios, protegen<lo-os 
e def endendo seus direitos de donos das terras que habitavam, 
fazendo-os esquecer que os brancos haviam respondido a sua 
franca e ingenua hospitalidade com traic;áo e extermínio. E 
que nessas expedi<;óes, através do sertáo, por onde, em regra, 
nunca passara homem civilizado, f icava reduzido, as vez es, aos 
recursos que lhe fornecia a própria mata, tendo contra si 
elementos, insetos, animais, impaludismo e o próprio índio 
cuja amizade quería conquistar a todo o transe. Contou-ihe 
do lema: "Morrer, se necessário fór, matar, nunca!" E 
n1ais : "Nunca ultrapassaremos os limites que nos tra<;arem 
os índios, nas terras de que sao senhores". "Retroceder, fugir, 
se o quiserem os índios, porque fugir deles nao é covardia''. 
Por isso, concluía Fragoso, tendo na planta dos pés o maior 
caminho já percorrido, em meio a índios bravíos, nunca um 
só de seus soldados fez mal a um só dos índios. Assim con
seguira grangear a mais absoluta confian<;a, a mais profunda 
venera<;áo dos silvículos, para quem passou a ser pagniejera, 
o grande chef e . . 

E, ao desembarcar, disse o Rei a Tasso Fragoso: 
- Quero conhecer Ron don, sua obra sintetizada nos fil

mes de que me falo u. 
Está ele neste momento em Barbacena, com urna f ilha 

doente, Majestade. 
Pe<;o-lhe que consiga sua vinda ao Rio. 
Sim, Majestade, vou combinar com o Senhor Ministro 

o meio de o chamar, para que tenha a subida honra de ser 
apresentado a Vossa Majestde. 

Escreveu-n1e Fragoso, narrando o ocorrido. 
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Achava-me, realmente, em Barbacena, no Estado de 11i
nas. Minha Espósa, que residira dtlrante alguns anos na 
Europa - para que lá pudesse Benjamim cursar urna Escola 
Superior livre e, ao mesmo tempo, para que se educassem 
nossas filhas - fora for~ada a regressar por ter adoecido 
Beatriz, o mimo de seu Pai, a quem adorava com extremos que 
a levavam a beijar minha farda, pendurada no guarda-roupa, 
quando estava eu ausente. 

Havian1 n1e indicado Barbacena e para lá partíran1os os 
tres. · 

Surpreendeu-me a carta de Fragoso. Parecia-me ter com
preendido mal : "o Rei Alberto quer entrar em contacto con1 
Voce, é, pois, necessário que venha ao Rio, con1 urgencia, por
que sao poucos os dias da sua estada em nossa Terra, venha, 
imediata1nente". E disse a minha Esposa: 

- N em posso discutir tao grande absurdo ! Que vou ·eu, 
homem simples do sertáo, fazer junto a um Rei, habituado 
as mesuras de seus áulicos ! 

E, depois, como te hei de deixar, minha Chiquita, só 
com a nossa Beatriz, precisando ela de tantos cuidados! . 

Nunca permitira minha Esposa que a vida doméstica in
terferisse coma vida pública de seu marido. Confiava, por outro 
lado, em que eu representaría dignamente o Brasil - meu 
modo de ser, natural, agradaría, certamen te, n1uito mais a um 
homem como o Rei Alberto do que os afectados salamaleques 
.de palacianos improvisados. , 

Nao podes declinar de tal convite, é quase ordem 
oficial. Ficarei cuidando de nossa Beatriz. 

E, certo de que, sob a d~re<;áo de minha Esposa, tudo 
correria como se estivesse eu presente, respondí a Fragoso pela 
afirmativa, fixando a data de minha chegada ao Rio. 

Apresentou-me Fragoso ao Rei. Apertámo-nos as maos, 
como que selando verdadeiro pacto de amizade. 

No dia seguinte, · recebia eu um convite do Rei para um 
jantar íntimo, no palácio Guanabara que o Governo Brasi
leiro pusera a disposi<;ao de Sua Majestade, depois de o P!e
parar de maneira condigna. 

Infelizmente, nem mesmo um grande Reí foge ao proto
colo. Fragoso ocupou-se, pois, em me instruir sobre as mi
núcias da cerimónia. Insistiu, especialmente, sobre a conde-
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cora<;áo com que tencionava o Rei agraciar-me. "Nao se tra
ta", dizia, "de fútil distin<;ao honorífica - que nao deveria 
ser aceita por um positivista, co1no nao deveria ser aceita por 
um verdadeiro republicano. Por isso mesmo era a única con
decora<;áo conferida, pessoalmente, pelo Rei". 

Apresentei-me a hora indicada e recebeu-me o próprio 
Rei, tendo já na mao a comenda da ordem do Rei Leopoldo, a 
maior de todas as condecora<;oes belgas, colocando-ma ele 
próprio, ao mes1no tempo que dizia: 

- Pelos excepcionais servic;os pelo Senhor prestados a 
Humanidad e. 

Levou-me, entao, a presenc;a da Rainha. 
Depois da apresentac;ao, guiou o Rei a conversa para o 

assunto que o empolgava no momento, o meu trabalho no 
sertáo. Inflamei-me, falei do ·que realizara e do que pretendia 
ainda ~eali.zar. Passou-s~ o ten1po de maneira táo interes
sante ·que f oi surpresa o clássico : 

- Sa Majesté La Reine est servie ! ~ 

Coube-me a honra de conduzir a Rainha ao saláo de ban
quetes. Sentou-me a sua esquerda e a direita do Rei, entre 
ambos, pois. Estavam presentes, além do Embaixador do Bra
sil em Bruxelas, dois políticos belgas e Tasso Fragoso. 

Após o jantar foram exibidos todos os filmes de minhas 
diversas comissoes, explicados por mim próprio. Mostrav~-.se 

, a Rainha, se possível, ainda mais entusiasta do que o Rei, 
ocupando-se de n1im con1 a mais cativante gentileza. 

E assim deslizou a noite, talvez un1a das mais agradáveis 
de todas as que entre nós passaram os Reis belgas. 

Durante toda a permanencia dos Reis no Brasil, fui seu 
companheiro constante e esse contacto diário fez de nós dois 
grandes amigos. -

Tornou-se o Rei conhecedor das cousas brasileiras, sobre
tudo das que se relacionavam com minha obra. Como r.~pu
blicano convicto, nao deixava de enaltecer a República - den
tro dos limites que me tra<;ava a preocupa<;áo de nao criar 
susceptibilidades - mostrando que a esta coubera a honra de 
ordenar a "marcha para Oeste" e o servi<;o do centro oeste 
do sertao até aí desconhecido, a nao ser na periferia, }unto 
as f ronteiras. 
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Ao partir para a Bélgica, -despediu-se o Rei, dizendo: 
- Devo partir, n1as voltarei. E percorreremos juntos 

todos esses lugares que me mostrou. 
Infelizmente, a morte desastrada e prematura do maior 

Chefe. de Estado da guerra de 1914 nao permitiu que se rea
lizasse tao belo sonho. 

Preocupava-me em dar aos Reis urna prova concreta de 
quanto me sensibilizavam as distin<;6es excepcionalíssimas de · 
que · f óra alvo. 

Por f elicidade, disse-n1e um dia a Rain ha que trouxera 
a inten<;ao de conseguir alguns espécimes raros entre as bor
boletas brasileiras. Exultei. Em minhas travessias pelo ser
tao, apanhara inúmeras e raríssimas borboletas, por mim pró
prio preparadas e guardadas. Com elas, em riquíssimo estojo, 
organizou o Museu Nacional un1a cole<;áo de incalculável valor. 

• Quanto ao rei, ofereci-lhe urna rede f eita pelos íq.dios. O 
tecido; de tucuµ;i, era ~ntéiramente coberto. de . penas nele inse
ridas e 1fonnando lindíssimos desenhos de vivas e variegadas 

A 

cores. 
Enviei, também, ao l\1useu de Bruxelas, em urna bela 

caixa de madeira brasileira, colec;ao etnográfica de todos os 
índios do Brasil. Eram numerosíssimos objetos cada um com 
o nome na língua da tribo a que pertenciam, inscritas as in
f orma<;oes necessárias, sobretudo quanto a uso e proced,encia. 



MISSÁO MILITAR FRANCESA - SUCESS.AO 
ARTHUR BERNARDES 

1919 - 1924 

IV 

Por aviso de 30 de setembro de 1921, fui designado para 
servir a f\1issao Militar Francesa, chefiada pelo Gen. Gamelin 
que deveria chegar a esta Capital em meados de outubro. Foi, 
para mim, contacto muito agradável o do Gen. Gamelin e nos
sas relac;6es se tornaram tao amistosas que eu tive a sur
presa, ao visitá-lo certa vez, de ver o meu retrato em lugar 
'de honra em sua casa. 

J á no pósto de General de Brigada, pude estudar, par
ticularmente, todos os problemas técnicos de que cogitava a 
Escola de Estado Maior. Tive para issó instrutor especial
mente destinado a me aparelhar com os conhecimentos jul
·gados essenciais pelos nove>s cursos adotados ,no Exército para 
preparar futuros generais - e foi-me ~ssa distin<;ao outorgada 
pelo Chef e da missáo. 

Depois desse curso, respondeu ele a pergunta do nosso 
notável zoólogo Miranda Ribeiro sobre qual dos nossos gene
rais escolheria para comandar o exército brasileiro, no caso 
de ter o nosso País de se empenhar numa guerra : 

- A Rondon ... 

No fi1n do governo do Presidente Epitácio Pessoa, agi
tavam-se, violentan1ente, as 'Candidaturas dos Drs. Nilo Pec;a
nha e Arthur Bernardes, atribuindo-se a este a autoria de 
cartas altamente ofensivas ao Exército Nacional. 

Em outubro de 1921, recebi a seguinte carta do Senador 
Raul Soares, convidando-me para servir de árbitro na questáo 
dessas cartas políticas atribuídas ao Dr. Arthur Bernardes, 
entao candidato a presidencia da República.· 
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"Exmo. Snr. General Candido Rondon. Atenciosas sau
dac;óes. 

Tenho a honra de comunicar que aceitei V. Excia. como 
árbitro para se pronunciar sobre a autenticidade ou a falsi
dade das cartas atribuídas ao Dr. Arthur Bernardes, depois 
de produzidas todas as provas necessárias a elucidac;áo da v~er
dade. Sinto-me feliz em confiar o caso a honra e a cons
ciencia de um hornero de bem· e espero que aceitará o man
dato, dignando-se, também, responder-me. Com todo o apre
so, patrício admirador 

Raul Soares ". 

Respondi-lhe nos seguintes termos : 

Em Mendes, 23 de outubro de 1921. 
Exmo. Snr. Senador Raul Soares, Rio. 
Retribuo com a maior satisfac;áo as saudac;óes de V. Excia. 

enviadas na carta de ontem em que V. Excia. comunica ter 
me aceito como "árbitro para pronunciar-me sobre a auten
ticidade ou a falsidade das cartas atribuídas ao Dr. Arthur 
Bemardes, depois de produzidas todas as provas necessárias 
a elucidac;áo da verdade ". Desvanecido por tao distinto sinal 
de considera<;ao, dispensado por V. Excia. a minha pessoa, e 
ainda n1ais pela manifestac;áo de V. Excia. de "se sentir feliz 
en1 confiar o caso a consciencia de um homem de bem", rogo, 
no en~anto, a V. Excia. a bondade de acólher benevolame~te 
minha declara<;áo de que declino da honra de desempenhar a 
func;ao de árbitro na aludida questáo. Para esta minha 
resolu<;áo, o 1neu animo e o meu espírito nao receberam outra 
influencia senáo a que resulta dos motivos doutrinários e das 
razóes de sentimento, de educa<;á.o e de hábitos que profunda 
e irrevogavelmente me afastam de todos os assuntos e de 
todas as quest6es que só existem e medram por fon;a do.s 
processos eleitorais filiados aos métodos da política democrá
tica. J ulgo dever consignar que, até o momento em que 
tra<;o estas linhas, nao recebi outro convite ou solicita<;áo para 
me pronunciar sobre tal caso, senáo esse que me veio de v. 
Excia. e a que estou respondendo. Com todo o aprec;o, aguar
do as ordens de V. Excia. em prol do amor e do servic;o da 
Humanidade. 

Cándido M. S. Rondon". 



n 

476 ESTHER DE VIVEIROS 

Era urna questáo séria que ameac;ava subverter a ordem 
e abalar os alicerces da República e nao me animava a assu
mir a responsabilidade de urna sentenc;a da qual nao estava 
seguro. Basta ver que a comissáo formada por distintos ofi
ciais do Exército iinputou ao Dr. Bernardes a autoria dessas 
cartas - quando o tempo mostrou que ele nunca as escrevera 
- ~ por ele, aliás, repudiadas públicamente, entre elogios as 
classes arn1adas. 

E os animos se exaltavam, caminhávan1os irremediavel
mente para a revolu<;áo. 

Achava-me eu, em 1922, com o Ministro Pandíá Caló-. 
geras, em visita de inspec;áo aos novos quartéis construídos 
no Rio Grande do Sul. 

J antávamos ambos no Grande Hotel, e1n Porto Alegre, 
quando me disseram que um oficial viera do Rio para me 
falar. Mandei que esperasse e, logo que me f oi possível, pedi 
licenc;a ao Ministro para ir atender quem me procurava. Era 
o Capitáo Rabello, meu companheiro, meu amigo, meu irmao 
de crenc;as. Adn1irei-n1e e perguntei-lhe se viera a passeio. 

- Nao. Vi111 em missao especial para f alar con1 Vocé. 
Náo pode o Exército sofrer sem reagir a afronta contida nas 
cartas do Dr. Arthur Bernardes. Náo é possível que venha 
éle a ser Presjdente da República, depois de ferir profunda
n1ente os nossos bríos. Está em preparac;ao u1n grande movi
rt1ento e foi Voce escolhiclo para o chefiar. 

__,.... Vocé 'ná9 está , em si! Pensa que se encarta um chef e 
numa revoluc;áo? Té-la-ia eu organizado, se fosse revolucioná
rio. Mas nao o sou - esquece Vioce que somos positivis~as 
e que, como tais, nao podemos tomar parte em movimento 
subversivo? Nao nos ensinaram que o mais retrógrado go
vérno é pref erível a mais progressista revoluc;áo? Reflita, meu 
amigo, enquanto é tempo. Aderir a revoluc;áo é ir de encon
tro aos princípios que abrac;ámos, príncípios que só visam ao 
bem da Pátria e da Humanidade. Nao tome sobre seus om
bros a responsabildade de desencadear a torn1enta revolucioná
ria por urna questáo de classe. O exército, como o concebem 
os franceses, <leve ser "o grande mudo", pronto a se sacrifi
car pelo bem da N a<;ao, sem, contudo, intervir etn n1esquinhas 
questóes de politicagem. 
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Discutimos com ardor. Afinal, lancei mao de um último 
argumento: 

- E a propósito, já ouviu Vocé, sobre o assunto, nosso 
chef e espiritual, Teixeira Mendes? 

- Nao, porque estou certo de que nao aprovaria minha 
atitude ... 

Vencido, porém nao convencido, retirou-se afinal Rabello e 
eu voltei para junto tlo Ministro. 

1 

Lá fora soavam aclamac;óes e éste indagou de que se 
trata va. 

- Só pode ser homenagem a V. Excia ... 
Aproximá-nos ambos da janela e rompeu entáo o povo 

en1 delirantes aplausos a mim, pronunciando meu nome. Al
guém de entre a 1nultidao proferiu um inflamado discurso 
revolucionário a que respondi com ser·enidade. De un1a ja
nela em frente surgiu outro orador. Mas eu procurei voltar 
para dentro da sala, a fim <le poupar ao Ministro a humilha
c;ao de assistir a manifestac;óes hostis ao Governo de que fazia 
ele parte. Soube, depois, do plano de prender1 Calógeras, após 
a maní f esta<;ao a mim. 

Partin1os, em seguida, para o Rio Grande. 
Quando íamos embarcar, bateu-me alguém no ombro, mur

murando-me ao ouvido : 
- O Dr. Bor~es de Medeiros deseja falar-lhe. 

. Esc:usc;i-me , junto ao Ministro, alegando un1a despedida 
in1presc1nd1vel de que me esquecera - voltaria dentro de pou
cos momentos. 

Encontrei todos reunidos no gabinete do Dr. Borges!.. o 
Capitao Rabello inclusive. 

Lembrou o Dr. Borges a criac;ao de um tribunal especial 
para resolver sobre a eleic;ao, a exemplo do que se passara 
no Chile. Convidado a me manifestar, disse: 

- V. Excia. sabe, mesmo porque nos inspiramos ambos 
na mesma Doutrina, que nao nos é permitido tomar parte em 
movimentos subversivos. 

E mantive-me inflexível. 
Disse, entáo, o Dr. Borges de Medeiros as outras pessoas 

presentes: 
Bem veem os Senhores que a revolu'Sáo nao tem chefe. 

' 
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O "Correio da Manhá" é que levantara a questáo das 
cartas falsas, que desencadeara a revoluc;ao com a afirn1a<;áo 
nelas contida : "Quanto ao exército, compro-o, com seus bor
dados e galóes". ~sse n1esmo "Correio da Manhá" fez tre
menda campanha contra mim, torcendo e envenenando meus 
gestos e atitudes. 

Mas saiu Rabello a can1po, em minha def esa, restabele
cendo, com a mais nobre lealdade, a ver@lade dos fatos, pondo 
em relevo a minha firmeza, a n1inha fidelidade aos princípios 
que abrac;ara ~ en1bora nao tivesse ele, Rabello, seguido a 
trilha de seu amigo ... 

O boletin1 do exército, de 15 de julho de 1922, ainda 
mais acirrou os revolucionários contra mim. Fazia público 
ter sido solenemente aprovado pela Camara dos Deputados 
um voto de louvor, agradecendo-me, em nome da Nac;áo, "a 
dedica~áo fiel e a inexcedível lealdade com que se colocou 
ao lado das autoridades constituí das, en1 def esa da ordem legal, 
da ' Cónstituic;áo, da República e da honra da Na<;áo Brasi
leira, por ocasiao dos sucesso~ do mes de j ulho corren te, na 
Capital Federal". 

Minha atitude desagradava, na realidade, a muitos e, além 
do ataque do "Correio da Manhá", fui vítima de outros, por 
parte dos que se vangloriavam de possuir espírito revolucio
nário e de haver tomado parte em todas as intentonas e 
motins. 

Respondí com o que .se chamou de "Documento para a 
História" e que aqui reproduzo: ' 

"O recrudescimento que nestes últimos días tiveram os 
ataques a tninha pessoa e ªº meu nome a pretexto da conduta 
que adotei relativamente a agitac;ao política que empolgou o 
Brasil desde 1922, proporciona-me o ensejo de prestar, sobre 
os vários capítulos de acusac;ao contra mim formulada, o meu 
depoimento formal e sincero1 que exprime urna respeitosa ho
menagem a opiniáo honesta e desapaixonada dos meus con
cidadáos coevos e futuros, civis e militares. 

Para servir-me de roteiro do que tenho a dizer, valho-me 
do escrito publicado na página 5 do "O Jornal'' de 1.0 de 
janeiro de 1927, subordinado ao título "Abaixo as ~1áscaras ! 
O General Rondon e o Presidente Borges de Medeiros perante 
o movimento revolucionário", e isto porque semelhante escrito 
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• 
parece-me enfeixar todas as acusac;óes contra mim articuladas, 
o que no entanto nao me desobrigará de tomar e1n considera
~º outras imputa<;óes que por acaso venham a me ser feítas. 
Mas desde já quero que fique bem explícito que só me ocuparei 
de fatos e palavras que me f orem atribuí das; nunca, porém, 
das opinióes, deduc;óes, elogios ou invetivas que os autores 
<las r~feridas imputa<;óes se julgarem autorizados a tirar dos 
fatos ou palavras, reais Óu supostas, que citarem. Espero, 
.assim, falar_ con1 a serenidade que convém a que1n fala con1 
:a consciencia aberta ~ limpa para todas as consciencias irmás 
da sua. 

. Exporei~ em pritneiro lugar, o que sempre pensei da li
ga~ao íntima e necessária que se pretendeu estabelecr entre a 
verifica~áo da autenticidade da carta de injúrias ao Exército 
e a legitimidade de urna revolu~ao destinada a desafrontar essa 
~orpora~o. Ora, desde o primeiro instante, vi de forma nítida 
e perentória ~ qualquer que · f óss.e a origem daquela carta, ela 
nunca poderia dar lugar a tima revoluc;áo, . por isso que ñao 
há como atribuir a um ato praticado por um cidadáo e end~
re~do a urna classe de servidorfs da Na<;ao o poder de engen
drar e determinar um movimento social de alcance e conse
qüencias tao profundas e extensas como é o que legitima1nente 
se chama urna revolu~ao. Assim, poi_s, a meus olhos sem
pre se me afigurou 1que qualquer protesto dos meus cama
radas qu~ transcedesse as rajas do .que se · pudesse rea-
lizar déntro da orden1 pública e tendesse a objetivar-se com 
-0 emprego das armas, seria muito caracteristican1ente o que 
se chama um motim, puro ato de rebeldía com o 3ual os meus 
próprios colegas nao pactuariam desde que tivessem a calma 
de espírito necessária para julgar com a devida isen<;ao os 
acontecimentos e1n que se achavam envolvidos. 

Eu, que sen1pre me gloriarei de ter sido ' discípulo de Ben
jamim Constant, de cujos lábios bebi a doutrina que me abriu 
as portas do verdadeiro civismo, nao haveria de esquecer a 
mais alta. a mais sublime das suas lic;óes, a que constituí a 
página fulgurante do 15 de novembro de 1889. Pois é sabido 
que essa página f oi escrita para poupar ao Exército o desdouro, 
e a Pátria brasileira a calamidade de se verificar a irrup<;áo 
do motim ou subleva~ao de quartéis para o qual marchava 
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o desfecho das fa1nosas questóes n1ilitares suscitadas pelos 
ministérios Cotegipe e Ouro Preto. A glória de Benja111in 
Constant ·resulta da alta visáo política com que ele soube 
transformar urna agita<;áo que já nao se podia suprimir, em 
um movimento social de larga envergadura, que deu nobres 
e idealísticas diretrizes e elevado destino político as energias 
e fór<;as que já se manifestavan1 e precisavam ser dirigidas, 
disciplinadas e aplicadas em obra inspirada no genio constru
tor do nosso povo. 

Nao seria eu, com a visáo constante desse ensino querido 
e venerado, que me deixaria arrastar pelo erro de confundir 
com revolu<;ao o que nao passaria nunca de simples sedi<;áo de 
urna classe movida a excessiva repressáo de urna ofensa cons
tante de carta particular, nao destinada a publicidade e, al~m 
disso, desautorizada, repudiada ou retratad~ por formal e rei
terada negativa de autenticidade da pessoa a quem era atri
buída. ' . Eu nao poder~a, pois,, ~rp caso nenhum, , tomar parte, 
ativa ou passiva, em qualquer movin1ento armado, irrompido 
por tal motivo, e assim procedí com firmeza inflexível, certo 
como estava e ainda estou <le que cumpria o meu dever nao 
só de soldado, mas também de cidadao e de homem cons
ciente, esclarecido e prevenido contra os possíveis .arrastamen
tos do orgulho próprio a corpora<;áo a que perten<;o, com muita 
honra para mim. Partindo de tal premissa, nunca o meu 
espírito vacilo u sóbre a separac;ao ,que havla de f azer entre 

, a apura<;ao da 'autepticidade da carta e as cohseqüencias a que 
essa autenticidade poderia conduzir. Por mais que me capa
citasse, e intimamente me convencesse, dela ter sido escrita 
pelo punho a que era atribuída, nunca tirar'ia dessa convic<;áo 
a conclusáo de que deveria pactuar com protestos armados 
que envolvessem a N a<;ao inteira, levantados contra o seu 
autor. Foi oeste espírito, e sem a n1enor contradi<;ao ou incoe
rencia, que escrevi ao meu amigo e correligionário Almirante 
Silvado o cartao de cumprimentos pela festa de l.º de janeiro 
de 1922, no qual o f elicitei pela firmeza, retidao e espírito 
de justi<;a com que se desempenhara do espinhoso cargo de pre
sidir a Comissao do Clube Militar, e, no entanto, perseverei 
no meu propósito de abster-me de qualquer a<;ao sediciosa. 

Para obter de inim a declara<;áo que aí fica, era perfei
tamente dispensável recorrer a pub.licac;ao, nao autorizada, de 
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escritos de minha correspondencia particular, tra<;ados no aban
dono das íntimas efusóes com uro velho e querido amigo, a 
quem, havia muitos anos, me habituara a abrir o cora~ao em 
manifesta<;óes de confiante e plena fraternidade; nem jamais 
esteve em minha inten<;ao negar o juízo que formei ou formo 
sóbre . as pessoas e as coisas envolvidas nestes ou noutros acq?J.
tecimentos. No entanto, o meu pensamento íntimo era que a 
mágoa que poderia resultar para mim, como militar, das ~x-

. pressóes contidas na carta falsa, só deveria influir na minha 
conduta pessoal para coro o entáo candidato a presidencia, 
quando ele subisse ªº poder. 

Foi por isso que declinei do convite que me dirigiram 
os Drs. Raul Soares e Edmundo Bittencourt para servir de 
árbitro no julgamento de veracidade ou falsidade da carta em 
questao: eu nao quis assumir uro papel que me · f on;aria a um 
pronuncian1ento exposto a ser depois interpretado c9mo dit~do 
pelo simples gósto de participar das manqbr~s el.eitorais. , 

O que nessa ocasi,áo escrevi a esses dois concidadaos foi 
largamente publicado e até comentado pelos jomais da época. 

Foi esse o pensamento que me levou a adotar o projeto, 
tao insistentemente recordado no artigo a que estou respon
dendo, de me retirar do servi<;o ativo do Exército, logo que 
se inaugurasse o período presidencial de 1922/1926. Estive 
n1esmo por muito tempo resol vi do a is so, e como nao f azia 
1nistério da minha decisáo, houve alguns amigos que me co~-· 
vi<laram a examinar o assunto, nao a . luz dos meus melindres 
de militar, n1as sim .do ponto de vista geral, único verdadeiro, 
dos interesses vitais da marcha dos servi<;os públ~cos cujo an
damento repousa sobre miro. Fui entáo levado a reconhecer 
que laborava em lamentável equívoco quando imaginava exis
tir tao estreita liga<;ao entre os servi<;os públicos e a pessoa 
do presidente que nao haveria dedica<;ao a favor de uns que 
nao redundasse em servi<;o ao segundo. Há, na verdade, al
guns cargos cujo desempenho pressupóe e exige grande co
munháo de sentimentos, de pensamentos e de responsabilidades 
entre quem os exerce e o respectivo chefe. Nessas condic;óes, 
entretanto, nao se encontrava nenhum dos servi<;os públicos 
que de miro dependiam, n1uito menos a fun<;ao intrínseca de 
oficial do Exército. Por tal n1otivo capacitei-me de que_ o 
meu <lever era seguir conduta oposta a que havia anunciado,1 
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e desde que o meu dever era esse, cumpria-me executá-lo 
com decisáo e firmeza. 

E f oi o que f iz, embora vis se bem claramente que o ca-
1ninho mais fácil e mais cómodo era o que me seria aberto 
pela porta da reforma, maximé naquela época em que se achava 
em vigor urna lei que enchia de favores e vantagens a quen1 
se retirava do servi~o ativo do Exército. 

A minha carta de 24 de agosto de 1924 ao Snr. Minis
tro do E.xterior, após ,a rebeldia da guarni<;ao do S. Paulo! 
tnostra bem a firmeza destas convic~óes e a questao que f azia 
de serem elas conhecidas dos rebeldes e seus adepto~. 

"Li.qüidados ou esclarecidos os dois pontos precedentes, 
passo a considerar ·mais resumidamente os detnais itens da 
acusa<_;áo levantada contra mim no citado artigo do "O Jornal". 

Diz o primeiro item: "No dia 31 de man;o de 1922, 
servindo de intróduzir diplomático o Snr. Capitáo do Exér
cito Manuel Rabello, tiveram longa conferencia de cará
ter puramente revolucionário os Snrs. General do Exército 
Brasileiro Candido Mariano da Silva Rondon e o Presidente 
do Estado do Rio Grande do Sul. Antonio Augusto Borges 
de Medeiros. Nesta conferencia ficara resolvido que o Ge
neral Rondon deveria continuar a propaganda no seio do Exér
cito, afim de que a vitória fosse ~erta". 

N es se trecho só urna parte é verdadeira: a que afirma 
ter havido urna conferencia (se assirrt querem cha111ar a con
versa que em Palácio tive com o D·r. Borges de Medeiros,'. por 
convite a mim dirigido pelo mesmo Dr. Borges no momento 
de minha retirada de Porto Alegre) entre mim e o Presidente 
do Rio Grande do Sul, achando-se presente, entre outras pes
soas, o Capitáo Manuel Rabelo. Mas, a respeito do que 
nessa conferencia se passou, a realidade é muito diferente do 
que f oi di to. O que houve f oi o seguinte, já divulgado, aliás, 
no Senado Federal, na sessao de 18 de maio de 1925, quando 
<le identico ataque do Senador Muniz Sodré fui defendido 
pelo Senador Antonio Azeredo: O Dr. Borges interpelou-me, 
primeiro sobre o que eu pensava a respeito do Tribunal de 
Honra para decidir quais entre os dois candidatos, havia 
sido eleito. Respondi que a sugestáo parecía-me feliz e per
f eitamente adequada a dar solu<;ao cabal e digna a questao 
em debate, n1as que nao me parecía ter ela· visos de ser aceita 
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pelo Congresso, porque este entrara a se revelar cioso das 
suas prerrogativas. Perguntou-me, em seguida, o Dr. Borges 
de Medeiros: "E urna solu<_;ao pelas armas?" Respondi-lhe, 
sem vacilar: "Nao é caso para isso ! Quanto a mim, sei 
que nunca tomarei parte em movimento destinado a resolver 
pelas ·armas um problema político. Positivista e fi~l ª. n:in~a 
doutrina, nao aceito, en1 caso nenhun1, o recurso a v1olenc1a 
n1ilitar para. alterar o curso de acontecitnentos políticos". o 
Dr. Borges de Medeiros disse, aprovando-me viya1nel1.te: 
"Muito bem, muito bem, eu estou com o senhor". E depois 
já de pé, virando-se para o Capitáo Rabello: "Eu nao lhe 
disse? A nossa doutrina proclama pref erível o governo n1ais 
retrógrado a revolu<;áo mais esperanc;osa". 

Foi isto, em .síntese, . o que se passou na citada "confe
rencia" de 31 de mar<;o de 1922. - É inteiramente destituída 
de fundamento a afirmativa de ter ficado resolvido que eu 
deveria continuar a propaganda no seio do Exército. E, na 
verdade, impossível seria falar em "continuar" urna cousa que 
nunca havia sido come<;ada. - Nego, e nego sem receio de 
ser contestado, que tenha sido realizada por mim, ou por 
emissários meus, qualquer · propaganda no seio ou f ora do 
Exército, a favor de pronunciamento militar de qualquer f or
n1a ou denomina~o : revolu<;áo, motim, sublevac;ao, levante, 

· ou seja o que fór. Demais, nao há nada mais fácil do que 
tirar isto a limpo; porque se eu f iz propaganda, por n1iµi ou 
interposta pessba, nao pode deixar de existir dela vestígios nos 
indivíduos junto a:os quais a desenvolví. Desafio a quem quer 
que se ja, .que cite o nome de 1 umá pessoa, basta urna só, que 
diga ter ouvido de mim, ou de emissário meu, alguma palavra 
de aliciamento no sentido indicado. 

A prova dada no artigo do "O Jornal" como irrefutável 
de tao grave assevera<_;áo consiste em dizer que existe urna carta 
do Capitáo Manuel Rabello dirigida ao Senador Muniz ?o
dré, carta náo publicada por ser muito extensa. O le1tor 
que julgue do peso que pode ter semelhante invoca<;áo ao 
testemunho de um escrito que se afirma existir, n1as que se 
guarda em sigilo, desconhecido de todos, inclusive da pessoa 
contra que1n ele é chamado, de forma tao singular, a depor. 
A esse respeito só n1e cabe pedir e esperar que me seja dado 
conhecin1ento desse documento, ou por con1unica<;áo privada 
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ou por publica~o impressa: verei, entáo, se há discrepancia 
entre o que digo da tal "conferencia" co mo Dr. Borges de 
Medeiros e o que diz o Capitáo Manuel Rabello. 

Passo ao segundo item, o qual pretende comprovar a minha 
suposta simpatía pela revolu<;áo, com a frase de ilustre republi
cano que dizem ter eu repetido: "Fa<;am que eu nao serei o 
último a aderir". 

Pois eu afirmo que tal inépcia nunca proferi, nem houve 
no mundo quem ma ouvisse proferir. - Se, portantq, é ver
dade que ela' ·dará direito a imortalidade a quem a invent9u, 
esse alguem nao serei eu, que dela só tive conhecimento ªº 
le-la no artigo a que estou respondendo. 

O terceiro item consiste em afirmar que houve urna con
ferencia, em maio de 1922, em casa do Senador Nilo Pe'\anha, 
a qual con1pareci, e mais os generais J oaquim Inácio, Cardoso 
de Aguiar, Américo Almada, Luís Barbedo e Almirantes Brasil 
Silvado e Aristides Mascarenhas. 

Afirmo, categoricamente, que é rematada f alsidade que 
eu tivesse estado presente a essa ou a qualquer outra reuniáo 
de oficiais, ou de civis, na qual se agitassem ou exa1ninassem 

~ 

os problemas políticos referidos no artigo em questao. Afirmo 
mais que nunca ouvi do Dr. Nilo Pe\ anha palavra que pudesse 
ser interpretada como tendo ele em vista apelar para o Exér
cito na esperan<;a de poder chegar a posi~o de magistrado 
supren10 da Na<;ao. E tenho do espírito do saudoso estadista 
republicano a firme opiniáo de que er'a bastante esclarecido 
e arguto para ver que no caso de urna revolta vitoriosa o Che
fe se acharia naturalmente indicado pelos acontecimentos: O 
presidente seria quem a capitaneasse e nao o Dr. Nilo! 

O quarto ite1n resulta de eu ter enviado o meu ajudante 
de ordens, depois dos acontecimentos de julho de 1922, para 
visitar por miro alguns of iciais presos e baixados ao Hospital 
Central do Exército. Daí parece concluir o articulista a minha 
simpatía pelo movimento revolucionário, já que continuava a 
cultivar as rela<;óes de amizade com camaradas e amigos que 
se havia1n envolvido nos lutuosos sucessos daqueles dias. Ora, 
a este respeito eu ttnho a consciencia perfeitamente tranqüila, 
nao só por ela se achar satisfeita com o procedimento que 
entáo tive, como também por ter eu visto homens do mais 
subido valor moral e intelectual procederem, em identicas con-
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di<;óes, de n1odo análogo ao meu. Condenaram o ato, mas 
visto nao ser ele nenhuma indignidade, continuaram a cultivar 
a antiga amizade con1 pessoas que nele f iguraram como autores. 

Eis aí respondidos todos os itens da acusa<;áo compilados 
contra n1im no artigo " Abaixo as Máscaras" do "O Jornal" de 
l.º do corrente mes. 

Por agora é quanto basta. Mas voltarei quantas vezes 
aparecerem novas assevera<;óes forn1uladas por pessoas moral-
1nente idóneas. 

(a) . General Candido Mariano da Silva Rondan. 

' 

( . 
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OBRAS CONTRA A S~CA 

19T9 - 1924 

V 

Abril de 1922 encontrou-n1e em Cruz Alta. Cuidava de 
obras de Engenharia Militar sob minha direc;áo. 

Aproveitei, entretanto, a oportunidade para visitar fazendas 
de gado, como a do Dr. Assis Brasil, a do Ce1. Hipólito, o rei 
do boi, a do Visconde de l\IIagalháes, pensando sempre ~os 
rebanhos de nossos Postas do Servi<;o de Prote<;áo aos indios. 

Inspecionava, também, as Linhas Telegráficas - esten
dendo-as para o Sul e inaugurando, em agosto, a Esta~o 
Brilhante, no povoado de Entre Rios, e a do rio Vacaria, com 
grande regozijo das respectivas popula<;óes. Fechei, deJ?O~S,. 
o circuito: Campo Grande - Ponta Pora - Bela Vis~ 
saindo em, Miranda -. Campo Grande. Regressei, entáo. a<> 
R . 1 10. 

É .que fóra designado para .i~specionar as obras da seca,. 
no Nordeste, partindo, por isso, em outubro. Era mais urna 
responsabilidade, entre as muitas que sobre n1im pesavam, e,, 
querendo-me desempenhar da tarefa o melhor possível, está 
claro, mas dentro do menor prazo, na ansia de voltar a aten
der e solucionar outros problemas, a todos pedía que me fós
sem dispensadas . recepc;óes e homenagens, para que pudesse 
ser o tempo todo empregado em servi<;o. 

Parti do Rio de J aneiro a 25 de outubro de 1922, pelC> 
Almanzora. 

Compunha-se a comissáo de trés membros: o deputado 
Ildefonso Simóes Lopes, o Dr. Paulo Moraes Barros e en, 
como Chefe. 

Desembarcámos em Pernambuco e decidí seguir para a 
Paraíba, acompanhando-nos, entre outros, o Dr. Rebou~, en-
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()"enheiro chef e das obras contra · a seca. Como Di retor da 
Engenharia Militar, inspecionaria, ao mesmo tempo, as obras. 
do quartel do 22.° Batalhao de Ca<;adores. 

Tremendo problema, o da seca! 
É a disposic;ao topográfica um dos seus muitos f atores. 
A n1onc;ao do nordeste, oriunda de forte aspirac;ao dos. 

planaltos interiores, sede de grai;des depressóes barométricas,. 
atrai no estio o vivo nordeste, quando entra, de dezembro a 
marc;o, pelas costas setentrionais. Passa célere por sóbre os 
chapadóes desnudos cuja irradiac;ao intensa lhe altera o ponto· 
de satura<;ao, din1inuindo as probabilidades das chuvas. E .ª~
sim, como que repelido, vai levar intacta, para os mananc1a1s. 
dos grandes rios, tóda a umidade absorvida na travessia dos. 
mares. 

É que, no sertao, cordas de serras s~ alinham, em reg:a,. 
parale.qamente . a mongio reinan.te, !c~nahzando~a. Fa:ta as 
terras flageladas do norte alta serranta perp.end1cular a mon
<;ao, para a abarreirar, provocar-l?e .º. resfnamen:_o e a con
densa<;áo das chuvas. Daí a penod1c1dade das secas. 

Outro f ator é o agente homem que assumiu, entre nós, °' 
papel de estranho fazedor de d~sertos. . 

De início, empregou o índ10 o f ogo, con10 instrumento, 
fundamental da a()"ricultura. Cortadas as árvores, com os ma-· 
chados de diorito,i::. encoivarados os ramos depois de sécos, alas
travan1-se-lhes, por cima, as labaredas, os bt:t.lcóes de fumo, tan
gidos pelo vento. A ártita, em cinzas, onde fóra a mata exu
berant~, era cultivada até ficar itnprestável ,_ abando
nava-se, entao, ,em caapuera - irremediavehnente estéril, por
que, fenómeno curioso, as f amílias vegetais surgidas nesse ter
reno calcinado sao sempre vegetais raquíticos e enfezados, com-
pletamente diferentes dos da selva primitiva. 

E essas caapueras que se multiplicavam ampliavam os. 
rigores do clima que as flagelava. Adotou o colonizador o 
1nesmo método, agravando-o com a adoc;ao, no centro do país,. 
do regime pastoril. 

É, assim, extrema a secura dos ares. 
Urna vez, conta Euclides da Cunha, durante a campanha 

de Canudos, desatava o sol poente, pelo chao, a sombra de 
urna árvore única, para abrigar um soldado - brac;os larg~
n1ente abertos face voltada pata o céu. Descansava ... hav1a. 
tres n1eses. Estava intacto, apenas murchara, mumificara-se,. 
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conservando os tra<;os fisionómicos, dando a ilusao de que era 
um lutador fatigado a se retemperar a sombra da árvore ben
fazeja. Nem um verme o maculara. Volvia ao turbilhao da 
vida, por imperceptível exaustáo. 

Segundo contam todos, as primeiras bátegas náo atingem 
á terra. Evaporam-se, a meio caminho, em camadas refer
ventes que sobem, vo!vem repulsadas a nuvem para, outra vez 
condensadas, se precipitarem e novamente refluirem, até to
~ar o solo que, a princípio, nao umedecem, vaporizando-se 
como se houvessem caído em chapas incandescentes. A.té que 
se f ormam os primeiros fios de água, as pritneiras torrentes, 
avolumadas depois em rios tra<;ados ao sabor dos declives. 

Se as chuvas, o que nao é raro, passam num giro célere 
de ciclone, tornam os terrenos mais desolados e áridos - des
nudam-nos rudemente, sulcando-os de contornos ásperos, gol
peando-os, esterilizando-os. E a drenagem rápida do terreno 
e a evapora<;ao que os ventos duplicam, penetrando a atmos
f era ardente, absorvem a exígua umidade que possa haver. 

Mas, se ao assalto súbito sucedem chuvas regulares, é 
urna muta<;ao de apoteose. E o sertao é um paraíso. Ani
mam-se os ares em palpita<;ao de asas, domina a flora ser
tanej a dos tempos felizes; o umbuzeiro estende os ramos feítos 
para neles se armare1n as redes, oferece seus frutos de sabor 
delicioso para o preparo da umbuzada. Deslembrado das má- , 
goas, segue o campeiro, tangendo a bOiada farta, cantando a 
modinha predileta ... 

Colaborou o homem com os elementos meteorológicos, com 
o nordeste, com a suc<;áo, com a canícula, com a erosáo, com 
as tempestades ciclónicas. Tornou as tormentas mais graves 
- com o machado demolidor ; mais escaldante a insola<;áo -
com a queimada. 

Por isso disse eu que o homem concorreu para fazer o 
deserto. 

Mas pode corrigir o passado. 

Po~do de lado os fatores determinantes do flagelo, oriundos 
da f atahdade de leis astronómicas e geográficas, inaccessíveis 
a intervenc;áo do homem, há um certo número de medidas apli- ,,.. 
,cá veis as circunstancias passíveis de modi f icac;óes. 
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Por melhor que seja a rega artificial, e por melhor que 
seja a qistribui<;áo, estará.o sempre os resultados longe dos 
das chuvas regulares. É, pois, necessário criar pequenas zonas 
de resistencia onde se concentre a ac;áo do homem, já dis
tribuindo a água pela superfície do solo, já armazenando-a 
em ac;udes, em centros eficientes, com vias de con1unica<;áo 
fá,ceis. 

Nao pode, ent11etanto, o problema., de forma alguma, 
reduzir-se a obra de irriga<;áo e a<;udagem. Se esta nao f ór 
completada pelo aparelhamento económico e de defesa social 
das popula<;oes beneficiadas, será solu<;ao precária. 

Custam essas obras somas colossais que devem frutificar 
- as terras irrigadas devem ser habitadas, cultivadas, · permu
tados os seus produtos e os centros de populac;ao integrados, 
social e económicamente, na vida ativa do País. 

Porque, se o problema do Nordeste é muito complexo, 
com urna soluc;áo que é antes um conjunto de soluc;oes -
entre as quais as de ordem técnica e económica sao fundamen
tais - ªº que se visa, acima de tudo, é ªº honiem, a sua incor
pora<;áo a urna vida com · dignidade. Tem a gente nordestina 
dado sobejas provas de vontade firme, de qualidades supe
riores que a tornam capaz de todos os heroísmos, se a Pátria 
exigir o sacrifício supremo. É preciso proporcionar-lhe vida 

. feliz no recanto onde nasceu e que adora - aqui, como na 
questao do índio, é preciso fazer os lan<;amentos na coluna 
das des pesas. . . e os resi¡ltados será.o fabulosos, a inda qu~ se 
nao leve em con ta o ponto de vista sbciológico da f raternidade 
universal. 

É claro que a cria<;áo e a conservac;ao das florestas cons
tituem providencia básica, seja qual fór o ponto de vista, como 
meio de modificar as causas da irregularidade no regime de 
chuvas. Para que o florestamento possa intervir como fator 
climático na regiao interior do Nordeste, é indispensável que 
se estenda a vasta área de poucas chuvas e que seja feito em 
conjunto, isto é, interessando o maior número de Estados. 

Aqui transcrevo meu telegrama ao Dr. Epitário Pessoa, 
de 15 de novembro de 1922. Por ele se terá idéia da obra 
realizada. 

"Dr. Epitário Pessoa - Presidente da República. Dese
jando dar a V. Excia. dados sobre as obras efetuadas no Nor-

.. 
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deste, até a presente data, aqui os resumo : comprendem ser
vi~os de socorro imediato, de urgencia, aos flagelados, sob a 
forma de constru<.;ao de estradas de rodagem, caminhos car
ro<;áveis, po<;os tubulares, ac;udes de terra, públicos e partí-' 
culares; e as obras de caráter definitivo, constituídas pela 
constru<;ao da estrada de ferro Ceará-Paraíba e ramais para 
o servi<;o das barragens, dos grandes ac;udes de alvenaria, dos 
portos de Paraíba, Natal e Fortaleza. 

Só no Ceará e na Paraíba f oram construí das, até esta 
data; 1423 quiló1netros de estradas de rodagem e ca1ninhos 
carroc;áveis ; 196 ac;udes de terra públicos e particulares; 126 
po~os tubulares. Entregues ao tráfego, 160 quilón1etros de 
estradas de ferro, sendo a extensao total da linha tronco, Cea
rá-Paraíba, de 448 quilómetros. 

O servic;o de barragens de alvenaria con1preende as tle 
Sao · Gon<;alo, Piranhas e Pilóes, formando sistema conexo de 
acumulac;ao e <listribui<;áo irrigadora na hacia do alto Pira
nh~s; as de Orós, Poc;o dos Paus, Patu e Quixera~nobim, na 
hacia do Jaguaribe e a de Acarapé, principalmente destinada 
ao abastecitnento de Fortaleza. Sao Gonc;alo tem as instala
c;óes prontas. As instala<;óes de Piranhas estao ·quase prontas. 

As obras do porto de Paraíba acham-se em plena atividade, 
assiin como as do 'porto de Fortaleza. 1 , 

Existem, além destas obras, diversas outras realizadas pela 
Inspetoria, como sejam, armazéns da praia, pontes diversas, 
sendo urna delas metálica". 

S_eguia-se, neste extenso telegran1a, minucioso resumo fi
nance1ro. 

E.r~ realmente confortador o que se esta va faz en do pelos 
nossos irmáos nordestinos, cujos sofrimentos deram ocasiáo 
ao seguinte episódio que nao me f urto a narrar : 

Para caracterizar a seca de 1915, falava um sertanejo, 
em 1:1ma ro?a, sobre,.. a paisagem nua, marcada apenas pela 
atala1a das arvores secas, quais brac;os retorcidos a implorar 
o céu. "Lá se extingue a vida, só padre e jumento resis
tiram", concluiu. 

Padre. F eitosa qu~, em viagem pastoral, se achava pre
sente, ouv1u com hum1ldade. Como, porém, o sertanejo re
petisse o que dissera, a um outro grupo que chegava perguntou 
Padre Feitosa, brandamente: ' 
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Entáo o Sr. conseguiu atravessar os horrores da seca 
de 1915 ! 

- É verdade ! presenciei aquela tragédia com "estes olhos 
que a terra há de comer ! " 

- E o Senhor é Padre? 
- Claro que nao ... 
- Bem, disse Padre Feitosa, compreendo. . . o Senhor 

é entao. . . jumento, nao é assim? 
Concluída a inspec;ao, seguimos por terra para Recife e 

de lá, a 30 de novembro, partíamos, pelo Zeelan.dia, em de
manda ao .Rio, onde me aguardavam prementes problemas. 



COMA'NDANTE EM CHEFE DAS FóR(;AS EM 
. OPERA(;OES NO PARANÁ .E SANTA 

CATARINA 

1919 - 1924 

VI 

Foram os anos de 1923 e parte de 1924 empregados em 
viagens de inspe<;áo das obras de Engenharia Militar e das 
Linhas Telegráficas. 

Era eu, além disso, coastantemente designado para fazer 
pa'rte de Conselhos de J ustic;a e para comissóes diversas. 

Em 1924 fui nomeado para a comissao mais difícil de 
toda a minha vida. 

Achava-me, a 24 <le sete1nbro, no escritório da Comissáo, 
quando fui avisado pelo meu ajudante, Tte. Joaquim Rondon, 

'' de que o oficial de gabinete do Ministro da Guerra, Major 
(Figttei~edo, m:e !q;uerJa falar. r'f'inha¡ ele urgente comuni
cac;áo a m'e transmitir, da parte do Ministro. Mais tarde, 
chegava o Major Figueiredo ao escritório - desejava o Mi
nistro nomear-me general ein chefe das fór<;as em operac;áo 
no Paraná e Santa Catarina. 

A 25 apresentei-me ao Ministro, <le acórdo com um 'novo 
recado, trazido pelo seu oficial de gabinete. Fez-me, entáo, con
vite pessoal para comandar aquela expedi<;áo, dando-n1e carta 
branca sobre o meu modo de a dirigir. -

É que, vencida a rev0luc;áo de Sao Paulo, deixara Isidoro 
D1as Lopes aquele Estado, com as suas tropas, visando con

. tomar as fór~as do Governo para atingir o Rio e, por outro 
lado, estender a revolu<;áo, conflagrando o país, do Rio Grande 
do Sul ao Contestado. 
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Aceitei a incumbencia, porque, ao receber o recado, na 
véspera, refletira maduramente e ouvira minha Esposa. N un
ca se enganava ela na direc;ao a seguir, porque nao lho per
mitía a sua elevac;áo moral. Era, além disso, perf eita a nossa 
identidade de pontos de vista, comungando ambos no ideal de 
devotamento ao bem comum - pois nao fóra nossa família, 
desde que a fundámos destinada a servir a Humanidade, ser:
vindo a Pátria e a Família? 

Combater irmaos i Que dolorosa contingencia para que1n, 
como eu, vivera sempre embalado pelo sonho de merecer o 
nome de pacificador... mas eu tinha o dever de defender 
o Governo constituído ; minha Esposa, como eu, nao via outra 
alternativa senao despir a farda. Mas seria esse o melhor 
n1eio de servir a Pátria? E, da longa conversa que tivemos, 
através qa noite, quando dormia111 todos os nossos filhos, ig
nirando o drama que ambos vivíamos, nasceu urna esperan<;a 
sim, iria defender o Governo constituído para salvar minha 
Pátria do caos revolucionário, mas iría como pacificador, en
vidando todos os esfor~os para chamar a nós todos os nossos 
irmáos, 

' Depois da entrevista com o Ministro, passei para o Estado 
Maior do Exército, com meu velho amigo Gen. Tasso Fragoso, 
a fim de organizar o meu próprio Estado 11alor. Convidei para 
Chef e o Tte. Cel. Ben edito da Silveira, o mesmo que exercera 
junto a mim essa func;ao, nas manobras de Saican, no Río 

' . 
Grande do Sul, dirigidas pelo Gen. Gamelin - era, aliás, indi-
ca<;ao de Tasso Fragoso. Os outros oficiais foran1 escolhidos 
de acordo com os Chefes dos Estados Maiores do Exército e 
meu. 

Depois de tudo assentado, voltei ao Escritório - p~ra 
comunicar ao meu oficial de gabinete o convite recebido e 
deixar instru<;óes, de inodo a ·que nao houvesse soluc;ao de 
continuidade no trabalho, durante a minha ausencia. 

No domingo, 28, acompanhando-me Ministros, autorida
des, amigos, entre eles o Gen. Gamelin, e toda a minha f an1í
lia que voltou para casa com o corac;ao preso aquele que, 
111algrado a sua adorac;ao cada vez mais fervorosa, desertava 
novamente o lar para cumprir o seu dever . 

A l.º de outubro assumia eu o comando das forc;as em 
Ponta Grossa, instalava o meu Quartel General e publicava 
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·meu primeiro boletim, ind.icando a constituic;áo da coluna, fa
zendo referencias ªº meu ponto de vista sobre a missao que 
me fóra confiada e ao dever que cabia aos oficiais no desem
-penho de tao árdua colaborac;ao. 

Recebi do Presidente da República um despacho "confi
dencial e reservado" que veio con~olidar meus propósitos, 

·pondo-me a vontade na direc;ao geral das opera<;óes de guerra 
que ansiava por transformar em campanha pacificadora ... 

Mas o incendio j á .se estendia as cochilas gaúchas, sen do 
muito provável que os adversários da política do Dr. Borges 
<le Medeiros,. Presidente do Rio Grande do Sul, se incorporas
sem aos militares revoltosos. "Que a Marinha permanec;a ao 
1ado do Governo !" - eram os meus votos. Tudo dependía 
<lessa atitude. Infelizmente, porém, em novembro, recebia eu 
um telegrama do Ministro da Guerra, comunicando-me a re
volta de urna parte da Armada - o courac;ado "Sao Paulo" 
e o destroyer "·Goiás". Rendeu-se este, quando intimado pela 
fortaleza de Santa Cruz, mas o Sao Paulo rumou, mar a 
fora, sem que as fortal:zas o pudesse1n deter. Saiu, entao, o , 
courac;ado "Minas Gerais" em perseguic;ao do Sao Paulo. Trá
gico espectáculo seria a luta de ambos, índice da profunda 
anarquia das nossas F ón;as Armadas ! 

Foi-nos, felizmente, poupada tal desgrac;a. Chegado a 
Montevidéu, entregou-~e o Sao Paulo. 

O territórid nacional era, do Río de Janeiro ao Rto· Gran
de do Sul, um só campo de batalha. 

Era tremenda a crise política que o Brasil atravessava -
ou a República se firmaría na ordem ou seria o caos e a des
moralizac;ao. 

Vale a pena citar alguns trechos do Manifesto do Pre
sidente da República a N ac;ao : 

"O meu dever eu o cumprirei sen1pre, tranqüila e impa
vidamente. Só assim terei sido digno dos meus concidadáos 
e da minha Pátria ... " 

"Defenderei até o último alento o prestígio da autori
dade que me foi conferida, e isso justifica a confianc;a em 
mim depositada, amparada pelo concurso das heróicas f ór<;as 
armadas da N ac;áo, sobre cuja lealdade e patriotismo repousa 
a estabilidade do regin1e". 
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No Senado, comemorando o 15 de Novembro e o 2.0 

aniversário do Governo Arthur Bernardes, disse o Senador 
Azeredo : "A ninguém é lícito negar a coragem que tem 
<lemonstrado o Presidente, a bravura, sem desfalecimentos, ante 
todas as tentativas anárquicas". 

Concatenava eu planos para a tomada de Catanduva, re
<luto dos revolucionários. Era necessário fazer-lhes sentir que 
estávamos muito fortes e que eram irresistíveis os nossos pla
nos estratégicos --- poderia, entáo, fazer apelos pacificadores, 
sen1 correr o risco de que fóssem interpretaqos como sinal de 
fraqueza. 

Principiei visitando cada regimento, cada batalháo, en
trando em estreito contacto com os comandos, falando a todos 
no sentido de incutir-lhes o ponto de vista de dar a nossa 
expedi<;áo cunho de pacificac;áo, de nunca nos af astarmos -do 
-0bjetivo de reduzir ao mínimo, senáo eliminar, as conseqüencias 
<le urna luta fratricida. 

l-Iavia dois regimentos de polícÍa, o da Bahia e · 0 do Rio 
'Grande do Sul. Resolví, pois, agir só com a polícia, para nao 
jogar urna parte do exército contra a outra. Evitava, por 
outro lado, empregar os oficiais do exército em certas mis
sóes, mesmo porque estava certo de que muitos simpatizavam · 
<:om a causa da revoluc;3.o. 

Por aviáo n1andava distribuir fartan1ente a seguinte pro
.clama<;áo : 

"A·qui estan1os no cuniprimento de nosso doloroso dever, 
prontos, porém, a · prosseguir na luta pelo restabelecin1ento da 
paz em nossa Pátria, custe o que custar. 

Será em vao continuardes a resistencia que nos preten
deis opor. Guardai vo:;;so sacrifício para a defesa de outros 
ideais que enalte<;am e dignif iquem. Bem sabemos que fostes 
iludidos, por isso mesmo seremos compreensivos, quando de- "" 
puserdes as anuas. Nao acrediteis nas promessas falazes de 
vossos chefes - a Pátria nao poderá ser feliz sem paz.Abdi-
<:ai dessa luta inglória, nao só tereis garantidas as vidas con10 
sereis tratados como irmáos. 

General Ron don". 

Havia grupos de rebeldes que tudo depredavam, saquea
va1n postos do Servi<;o de fndios, cometiam verdadeiros <lesa-

22 
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tinos em suas loucas correrias, sertao a fora. Escapei de ser 
assassinado : talvez sentindo que meu propósito de obter a paz 
era mais prejudicial a revolu~ao do que a violencia em esma
gá-la, resolveu o Tte. Cabanas, um dos cabe~as - mas que 
nao era brasileiro - matar-me. Estudou cuidadosamente, o 
caminho que conduzia a minha barraca num acampamento 
para onde nos íamos transferir. Tudo preparado, depois de 
insidioso trabalho na calada da noite, para nao ser pressen
tido, f oi éle a minha barraca, armado de punhal, para me 
eliminar, em silencio. Mas,· por contingencia de servi~o, qao 
pudera eu atingir o novo acampamento naquela noite, ficando 
frustra do o sinistro desígnio. 

Por outro lado, havia tra~os de brasileirismo entre os revó
lucionários. Um cabo das nossas tropas foi ferido na cabe<;a, 
junto da metralhadora tomada pelos rebeldes - á única 
arma que perdemos. Aprisionado e depois abandonado por 
causa de urna retirada for<;ada, encontrámo-lo em urna padiola, 
coberto com um pano, feítos os curativos do 'melhor modo 
possível, que nao estavam os rebeldes aparelhados para o 
servi\o de saúde. 

Por outro lado, recusou o Capitao J tiarez Távora os ser
vi~os de paraguaios que se tinham vindo oferecer para com
bater a seu lado. Nao quería ele lan<;ar estrangeiros contra 
brasileiros. Nao . permitía, também, aquéle Chef e que se sa
queassem as cidades pot onde passava. Requisitava tudo a<'luilo 
de que necessitava nos armazéns, mantendo éstes em poder dos 
respectivos empregados. 

Nao falando em pequen os encontros e escaramu~as, f oi 
em Catanduva, recluto dos revolucionários, o único combate 
sério que se travou. 

Mandara eu contornar, pelas fór<;.as da polícia, as do 
exército - que atiravam para o ar. 

N essa ocasiao, o comandante de um de nossos pelotóes, 
simpático aos revolucionários, · deu parte de doente, quando 
teve ordem de atacar. Foi, entao, enviado ao meu Quartel 
General. 

- Voce nao pode cumprir seu dever por estar doente, 
disse-lhe eu - vou fazé-lo baixar ao hospital. . ·. 

Tornou-se ésse oficial, depois, grande amigo meu. 
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Nossa artilharia fez, infelizmente, grandes estragos em 
Catanduva - dura contingencia! Mas, tomando ¡nós essa 
posi~ao onde se haviam entrincheirado e fortificado os re
volucionários, deu-se por vencido Isidoro Dias Lopes, seu Co
mandante en1 Chef e. Obrigámo-lo, en tao, a atravessar o cau
daloso rio Paraná e a se internar no Paraguai. 

Fóra Luiz Carlos Prestes, por sua vez, atacado e repe
lido para a Argentina. Voltou, depois, para a foz do Igua<;u, 
ao encontro de Isidoro, mas, tendo este deposto as anuas, 
reuniu as suas tropas os remanescentes das daquele chefe re-

' volucionário. 
Preparava tudo para atravessar a fronteira, se necessário, 

quando se viu na iminenci~ de ser ~réso. Passou, erl:táo, rá
pidamente, para o Paragua1 e, depo1s, para 1\1ato Grosso, no 
setor do Gen. Malan d' Angrone. 

Comanda va os revoltosos em Catanduva o Capitao N elson 
de Mello, aprisionado com os outros oficiais. lam ser envia
dos ao Presidente da República. Providenciei para que se
guissem por desvios, evitando estradas freqüentadas e cida
des, para que nao f óssem desacatados. Q:ueria poupar-lhes 
todas as humilha~óes da derrota. 

Mas houve triste ocorréncia. Quand9 os revoltosos pe
netraram em Forn1iga, que se achava em nos~o poder, mata
ram a torto e a direito. Foram a barraca do médico, assassi
naram-no e, para lhe tirar um anel, cortaram-lhe , o dedo. 

Prisioneiro o assassino, depois de lhe defender a vida con
tra os que o queriam linchar, entreguei-o a justi~a, para ser 
processado por crime comum. 

Terminara minha árdua tarefa e sentia-me feliz com a con
vic<;ao de que muito sangue e muitas lágrimas haviam sido 
poupados. Servira minha Pátria pacificando, pondo termo a 
urna luta que amea<;ava degenerar em catastrófica corrida pelo 
serta o a f ora ódios entre irmaos cada vez mais acirrados. 

' 
A 12 de junho de 1925 extinguí o comando, publicando 

o boletim fin al e a 15 chegava ao Rio, a presentando-me, logo 
no dia seguinte, com os oficiais do meu Estado Maior, aos 
Chef es do Estado Maior do Exército, do Departamento da 
Guerra, ao Comandante da Regiao Militar, ao 11inistro ·da 
Guerra, ao Presidente da Repúbl~ca. 
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O Ministro da Guerra, em aviso publicado em boletim 
do Departamento da Guerra, de 17 de agosto, declarou: "O 
Gen. Candido Mariano da Silva Rondon. como Comandante 
em Chefe das Tropas de Operac;óes contra os rebeldes no Pa
raná e Santa Catarina, impos-se a nossa franca admira<;ao 
pela capacidade de que deu provas no cabal desempenho da~ 
funi;óes que foi chamado a exercer, depois de haver realizado 
com inquebrantável energía cívica urna grande obra em be . .ne
fício da civilizac;ao. Ternos, por isso, o prazer de louvar, em 
nome do Exmo. Snr. Presidente da República, esse General, 
qu.e acaba de enriquecer a sua f é de, ofício co1n .urna p~gina 
b:d~ante de inteligencia, cultura, iniciativa, pondera<;ao, magna
n1m1dade, tenacidade que o tornam incomparável Chefe Mili
tar''. 

Seguira eu para o desempenho dessa difícil tarefa com 
o cora~áo partido. É que minha Beatriz, a fÚha idolatrada, 
que tao intimamente compartilhava meus ideais, inclusive meus 
ideais religiosos, estava muito doente. ' 

1 

Len do na minha f isionomia o que me ia n'alma, disse-me 
ela um dia: 

- Vá, Papai, f iéarei a sua espera. 
E, a sorrir, pediu que a deixassen1 colocar os botóes nas 

fardas, para que também tomas se parte nos preparativos. 
No día 28 de n1arc;o d~ 1925, quando os revo1ucionários' 

já em retirada, se achavam próximos da foz do IgQa<;u, fa~ 
lava ~u. ein Guarapuava as tropas do contingetnte que iam 

. partir para a fronteira, con10 refó~~o. Chegou um telegrama. 
Le u-o o tneu Chef e de Estado Maior e guardou-o. · 

Tern1inada a ora<;áo, seguiu-se o almoc;o, e só quando 
este tern1i~ou é que ele me entregou o telegrama, abra<;ando
me comovido. 

Li a dolorosa mensagem e recolhi-me a minha barraca. 
Sentei-me a mesa para escrever a minha Esposa, mas as lá
grimas ensopavam o papel. 

Acabei, entretanto, por dominar a dor que me despeda
~ava o cora<;áo. Redigi o telegrama, chamei o meu ajudante 
de ordens para que o mandasse transmitir e, como um autó-
1~ato, prossegui no programa que havia tra<;ado para aquele 
d1a. 

Só a noite é que pude n1e entregar a medita~ao. E re
ze1: "Nao! Querida f ilha ! Nao estás martas para n1im ! 
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estás rediviva em meu cora<;áo. Foste fonte de emo<;óes al
truístas, enquanto a Fatalidade permitiu que vivesses vida ob
jetiva entre nós; nao profanarei tua cara imagem, fazendo 
surgir em tomo dela o cortejo das emo~óes desalentadoras do 
egoísmo. Meu pranto será em lágrimas de gratidáo, de re
signa<;áo e de saudade que purificam das propensóes pessoais 
e aviventam incessantemente os encantos do altruísmo. 

Em vez de me maldizer e me perder em recrimina<;óes 
inúteis e injustas, abenc;oarei as horas da tua existencia que 
tantos pensamentos generosos despertou; e agora, que já nao 

1 

podes, com a tua presen<_;a objetiva, avivar a imagem com que 
me <lavas alento, procurarei cultivar tua rl1emória que a Fata
lidade deixou em meu corac;ao, embora te levasse de n1eus 
olhos. . . E assim, cheio da tua lembran<;a, esf on;ar-me-ei 
para que a 1ninha vida, inseparável da tua, fac;a com que con
tinuamente me esf orce para atingir a altura em que te coloca 
tua angélica bondade, relembrando tuas últin1as palavras : "Vá, 
Papai, ficarei a sua espera!" 

Veio-me, entáo, a calma de que tanta necessidade tinha. 
É que sen tia viva1nente 'que se pode ser feliz, mesmo com. o 
cora~·a.o cheio de dor, da rriais ·amarga dor, desde que se saiba 
transformar en1 bem para a Família, para a Pátria, para a 
Humanidade. 

I . 

• 
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Tenninada a comissao de Comandante em Chefe das tro-
pas em opera<;6es no Paraná e Santa Catarina, dediquei-1ne a 
inspec;ao das Linhas Telegráficas que o Ministro da Via<;ao 
ainda se nao julgava em co.ndii;oes de receber, por lhe faltar 
pessoal que as pudesse conservar. 

Aproveitava a oportunidade para colher elementos para a 
carta de Mato Grosso, minha grande preocupai;ao no momen
to, que me nao fazia, entretanto, esquecer o problema precí
puo - o do índio. 

Era eu, ao mesmo tempo, designado para comissóes di
versas, como representar o Exército nas festas da Indepen
dencia do Uruguai, e também no 8.° Congresso de Geogra
f ia, no Espírito Santo. 

Tomei parte ativa nas manobras de quadro do Estado 
Maior do Exército, e1n Pirassununga, as quais tern1inaram 
com expressivas homenagens. 

' 
Tive, além disso, o prazer de assistir, no Palácio do Go-

verno, em Cuiabá, a assinatura do decreto 'que desapropriava 
a casa em que vivera e morrera o Barao de Melga<;o, o grande 
defensor de Mato Grosso durante a guerra do Paraguai. 

Cuidavá, em minhas viagens de inspe<;ao, de outros assun
tos, como a prorroga<;áo do contrato da Noroeste. Defendiét 
os interesses da Estrada do Norte de Mato Grosso, pela qual 
muito me interessava. Sobre ela conferenciei con1 o Prési
dente Epitácio Pessoa, a propósito do seu veto ao projeto de 
auxílio a essa estrada, prometendo-me ele estudar o assunto 
com o Dr. Sampaio Correa, autor <leste projeto. Fiz 
sentir a este último que, dos esclarecin1entos por ele presta
dos ao Presidente, dependía a felicidade de Cuiabá. Em ño
vembro, <lava eu posse ao Presidente e ao Vice-presidente da 
Companhia, no Escritório da Estrada de Ferro Norte de Mato 
Grosso, em Sao Paulo. 
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Eis como comemorei o 1.0 de fevereiro de 1926: levan
támo-nos, eu e Benjamim, as 4 horas, para chegar a casa do 
Presidente de Mato Grosso as 5. 30 h. Mas só as 7 horas, 
~ cavalo todos, partimos para o local onde foi cravada a 
estaca zero da loca¡;ao do tra<;ado da Estrada de Ferro Norte 
de Mato Grosso. Fomos daí ao ponto escolhido para a ins
talac;ao da esta<;áo principal. . 

Nesse ~esmo dia, dei ao porto, em Rondonópolis, o nome 
de Pórto l.° de Fevereiro . . Rondonópolis foi nome dado a 
parte da regiao do Sao Louren<;o pelo Capitao Pitaluga que 
acompanhava os trabalhos da Linha Telegráfica naquela zona. 
Deputado estadual, apresentou logo o projeto nesse sentido, 
malgrado os meus protestos e contra a minha vontade, que 
era dar a essa regiáo o nome de Borória, pois era habitada 
por esses índios. 

Fui encarregado de fornecer ao Embaixador Montagna, 
da Itália, a fim de serem remetidas para Roma, informa<;óes 
sobre o Guaporé. Serviriam a de Pinedo que se propUJ?.ha 
a realizar urna excursao por Belém, Manuas, Porto Velho, 
Vila Murtinho, Guajará-Mirim, Cidade de Mato Grosso, Cá
ceres, Corumbá, Asunción, Buenos Aires. 

Tive a oportunidade de estar no Rio, por ocasiao da 
inaugurai;ao do monume~to a Benjamim Constant, o 
fundador da República, imponente celebra<;ao patriótica, 
de raro brilho e civismo . . Lá estava a 1nassa republi·cana da 
Na<;ao, para render homenagen1 ao grande brasileiro. Foi a 
estátua-oferecida a cidade pelo positivista Dr. Amaro da 
Silveira, sob os auspícios do Apostolado Positivista do Brasil 
- fundida com bronze dos canhoes brasileiros e paraguaios, 
como símbolo da fraterna uniao das duas Repúblicas · sul-. 
-americanas. 

Após a · chegada de imponente préstito ao local, 
houve um discurso de urna menina da Esco1a Ben
j amim Constant, para cegos, e um do Dr. Amaro da Silveira, 
entregando o monumento a Cidade. Seguiu-se um agradeci-
1nento do Pref eito e um discurso do Apóstolo positivista, R. 
Teixeira Mendes, encerrando a cerimónia a assinatura da 
ata inaugural. 

Estava eu tan1bém presente, no Rio, por ocasiáo de se
rem recolhidos ao jazigo da família os restos mortais do 

' 
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Ten. Eduardo Botelho, mandados exumar pela Comissáo Ron
don, da margem do rio Sepotuba. Pronunciei, nessa ocasiao, 
urna ora<;ao fúnebre - que seja ela um epitáfio, sobre eterna 
lápide de gratidá,o e amor a Botelho e Lira, que nao podem 
ser separados na nossa Iembran<;a. Creio que f oi essa a única 
ocasiao, até aí, em que perdi o domínio de 1nim próprio. 
Prof undan1ente emocionado, vela va-se-me a voz e, por mo
n1entos, ecoavam minhas palavras, no campo santo, con10 so
Ju<;os que n1e saisse1n dp cora<;áo, ao e:vocar a nobilíssi1na figura. 
do Lira, companheiro que nao teria trepidado ein desfazer 
seu contrato de casamento, se este o privasse da liberdade 
de honrar seu compromisso com a Pátria; que, sob impe
cável modéstia, era o mais entusiasta na pugna em que os. 
sentimentos mais nobres estavam em jógo; amigo dedicado 
de longos e difíceis anos que a marte unira a Botelho. 

Eis como me exprimí : 
"Cumprimos nós, os da Comissáo T elegráfica, o doloroso 

dever de render esta singela homenage1n a 1nen1ória do sau
doso 2.0 Tenente Eduardo de A·brew Botelho. Venerar e 
amar a memória de quantos concorreram com u1na parcela de 
seu esfor<;o para a grandeza e civiliza<;ao da nossa Pátria é 
dever cívico a todo. o n1undo imposto. 

Entre os muitos que deram, co1n a vida, prova de patrio
tisn10, de a1nor pela obra da integra<;&o ~lo Sertao ao patri-
1m6nio nacional, é de justi<;a mencionar o simpático oficial 
do Exército, Tenente Eduardo de Abreu Botelho. Ainda cómo . 
alferes-aluno, comandou ele o 2.0 destacamento militar que 
f oi instalado na Ponte de Pedra, sobre o Sucuruiná, para po
li ciar o grande Sertao, procurando · entáo congregar, em núcleo 
indígena, os p:-recis-cachinitis do vale <leste rio e do Anha
nazá. Fundou o segundo núcleo indígena em Utiariti, reu
nindo ali os parecis-umimarés do vale do Timalatiá. Comple
tou a instalac;ao da estac;ao telegráfica de Vilhena e orga
nizou o servi<;o de conserva<;ao da linha construída em pleno 
cora<;ao do Noroeste matogrossense. Daí partiu para coope
rar na constru<;ao do Norte, servindo no Setor do Madeira. 

A segunda fase da sua sempre interrompida carreira, ainda 
na Comissao rfelegráfica, depois de un1 interregno de caserna,. 
consistiu en1 trabalhos prestados a carta de Mato Grosso. 
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Fez o destemido oficial parte da turma de explora~ao, 
geográfica, chefiada pelo valoroso Engenheiro-militar, o eter
namente glorioso l.º Tenente Joáo Salustiano Lira, a quem. 
a fatalidade o ligou, no ·desespero do último momento, para . , . 
nunca ma1s as suas memorias se separarem. 

Foi no desempenho do espinhoso dever que Botelho <lesa-: 
parece u do cenário da intensa vida nacf onal. 

Exploravam os · dois 1nalogrados oficiais as cabeceiras do· 
alteroso Sepotuba. Haviam pesquisado todos os recantos e· 
segredos de Utn dos formadores do río. Desciam-no para com
pietar o trabalho. Sucediam-se os perigos, de catadupa en1~ 
cataclupa, de salto em salto, de cachoeira em cachoeira. Era. 
o rio un1 só rápido. 

Após tres naufrágios sucessivos em que o Tenente Lira" 
em fragilíssima piroga, operara auxiliado pelo rádio-telegra
fista Magalháes, que nao sabia nadar, ofereceu-se o abnegado· 
Tenente Botelho, que por terra acompanhara a turma de ser
vi~o, para substituir este último que já por tres vezes escapªra. 
de morrer afogado. 

Dolorosa f atalidade ~ Os bravos of iciais distinguiam-se· 
como nadadores. Confiantes em si próprios, nos seus músculos 
bem exercitados, embarcaram e desceram o rio arrostando a 
f úria das corren tes Mal haviain conseguido dese1nbara<;ar-se
dos pdn1eiros trope~os da partida, f oram atropelados pela itn-· 
petuosidade das corr.edeiras. Era o leito do rio cavado na de-·: 
clividade dos últim.os espigóes das abas da serra dos Parecis; 
e do seus grande contraforte, a serra de Tapirapoan. Justa-
1nente por isso, naquele trecho, entre o salto das Nuvens e· 
o da Felicidade, se entrechocavam as águas, en1 convulsoes de
sesperadas. Foi a embarca<;ao assoberbada pelos furiosos en1-
bates das ondas. Era inevitável o naufrágio e, por isso, ten
tando impedir a perda <lo material, lan<;aram-se no río os dois 
oficiais, vestidos e equipados como se achavam. Arriscavam 
a vida, para salvar o servi~o ! Foi tremenda a luta. A ca
noa, com os seus dois tripulantes, foi atirada, río abaixo, para 
bem longe, enquanto os oficiais eram arrebatados pela corrente .. 

Debatía-se o Tenente Lira, na convulsáo das vagas da 
cachoeira, tolhido pelo equipamento. O intrépido Tenente Bo
telho demandou a ribanceira e alcan~ou-a. Voltou, entao, a 
vista para o camarada que se debatia no infernal rebojo: ati-
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rou para a barranca a caderneta que trazia a máo, salvando 
o Servic;o, e tornou imeditamente para acudir o companheiro, 
pensando salvá-lo também. Momento de desespero! Os dois, 
abrac;ados, lutaram contra o ín1peto das fragorosas ondas. 
Vaos esforc;os ! A fatalidade venceu-lhes o animo. Os dois 
companheiros, num sublime e fraternal amplexo de solidarie
dade humana, sumiram-se na voragem das vagas. Abisma
ran1-se nas prof undezas das locas da cachoeira. 

Seria doloroso homenagear um des ses of iciais senl le1n
brar o outro. Por isso, ao pr~ito que neste instante tribu~ 
tamos a memória do Tenente Eduardo Botelho, unimos a 
profunda saudade do seu companheiro de desdita. 

Nobre Camarada, aqui <liante dos teus sagrados despojos 
estao os teus companheiros de sertao, os teus amigos, os teus 
camaradas do Exército, a tua Família, que vieram trazer-te 
o último adeus. 

Sendo verdade que "os vivos sao sempre e cada vez mais 
governados necessariamente pelos mortos,,' a tua memória nao 
desaparecerá de seus cora<;óes, da lembranc;a da sociedade que 
serviste. 

Teu nobre exemplo será ensinamento para as gerac;óes vin
douras, que cultuaráo teu nome pelo rasgo de altruísmo em que 
sepultaste tua vida. 

Desapareceste da a<;ao objetiva, para reviver nas exorta
c;óes subjetivas <;los que acreditam na regenerac;ao social. 

Nossa saudade é sincera, como profunda é a convic<;ao 
que ternos de• estarmos trabalhando para a grandeza da Re
pública. 

N ossa gratidáo se nivela a venerac;ao com que cultuamos 
os feítos dos grandes filhos da Humanidade. 

Redivivo serás, nobre Botelho, nos cora<;óes dos teus com
panheiros da Comissáo Telegráfica. Redivivo · será eterna
mente o Lira. 

"Cansamo-nos de pensar, cansamo-nos de agir, nunca, po-
rém, nos cansamos de amar". 

"Que prazeres podem exceder aos da dedicac;áo ?'' 
"Nada há de irrevogável na vida, senáo a inorte". 
"Para bem cumprirmos o dever - que é a f elicidade -

precisan1os ter o corac;áo cheio, mesmo de dor, da mais amarga 
dor!" 

INSPE(ÁO DE FRONTEIRAS 

PRIMEIRA CAMPANHA 

(GUIANA FRANCESA, GUIANA INGL~SA E SUL 
DA VENEZUELA) 

I 

A 15 de janeiro de 1927, recebia eu o seguinte ofício do 
General Chef e do Departamento do Pessoal da Guerra: 

"N.0 36. - Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1927. Ao 
Exmo. Snr. General da Divisáo, Candido Mariano da Silva 
Ron don, o Chef e do Departamento do Pessoal da Guerra. - -Sr. General, 

Comunico a V. Excia. que o Sr. Ministro, por Aviso 
n. 0 9 de 8 do corren te, declara que vos nomeou para prpceder 
a minuciosa inspe<;ao das· fronteiras do país, para estudar as 
condi<;óes de seu povoamento e seguranc;a. 

Outrossim, declara que ora providencia para que, pelo 
Estado Maior do Exército, sejan1 organizadas as respectivas 
instruc;óes. 

Saúde e Fraternidade 
(a) Gen. E. Pamplona". 

Era desejo do Presidente Washington Luiz que a inspe
c;áo ficasse concluí da até o f im do seu governo. O Ministro 
da Guerra, General Nestor Sezefredo dos Passos, daría todo 
o seu apoio, proporcionar-me-ia todos os recursos e o Estado 
Maior do Exército baixaria as devidas instruc;óes. 

Para organizar a Comissao, mobilizei meus antigos com
panheiros de sertao, os veteranos da Comissao Telegráfica. 
Vibrava eu de entusiasmo e exaltac;ao patriótica, con10 sempre 
que se tratava de empreendimentos visando a grandeza do 
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Brasil - e felizmente conseguía transmitir esses sentimentos 
a meus companheiros que, por isso, aceitaram o meu convite. 

É de mais de 10.000 quilómetros, estendida por terras ou 
por águas, a linha de f ronteiras do Brasil: Guiana Francesa,. 
Guiana H olandesa, Guiana Inglesa, Venezuela, Colombia, Peru,. 
Bolívia, Paraguai, Argentina, U ruguai. Trechos havia que 
ainda eram objeto de negocia<;oes para tratados, ou de trata
dos que ainda nao haviam passado pelas formalidades essen
ciais que os deveriam converter ein atos definitivos, como nas: 
divisas com a Guiana Inglesa, com a Colombia, com a Bolívia,. 
com o Paraguai, com a Argentina. Cumpria promover as so
luc;óes necessárias, para que pudesse ser nosso território, <le 
vez e integralmente, fixado por conven<;óes internacionais com 
os países lin1ítrof e$. 

Era o plano inicial re~trito e de lento desenvolvimento -
transf orn1ei a pequenina semente em árvore gigantesca a es
tender f rondosos ramos por todos os quadrantes. Cuidar-se
ia de conhecer, circunstanciadamente, tóda a nossa linha de 
fronteira e de lhe estudar as diferentes fei <;óes geográficas, 
de modo a indicar as providencias necessárias ao pacífico pro
gresso do Brasil dentro dela, para o que seriam necessá:rios 
dois fatores - tempo e recursos - subordinados a dire<;ao 
do go:verno que teve a feliz iniciativa, de proveitosas conse
qüencias militares, políticas, sociais e económicas. 

Urna gripe cruel prendeu-me ao leito e tive de fazer urna 
esta~o de á"guas em Cambuquira, para me refazer, de modo 
a poder enfrentar as di f iculdades da nova campan ha. De re
gresso, fui a Rondonópolis, acon1panhado pelo Benja1nin e 
pelo Amarante, em viagem de inspec;ao aos postos criados nessa 
zona. 

Conferenciei com o P residente do Estado, en1 divergen-
' cia com os Generais Comandantes da Circunscric;ao e das F ór-

«;as em opera<_;ao contra os revolucionários, e a 3 de maio co
memorava a data em Santa Gertrudes, f azendo urna alocuc;ao aos 
índios presentes. Inspecionei, depois, o servic;o de construc;ao, 
inclusive diversas pontes, de modo a levar a estrada até o 
Quartel do 11. 0 R. C. I., assegurando a f ronteira e deixando 
livre o transito público, sem prejudicar qualquer movimento 
militar. 

\ 
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Só a l.º de junho pude instalar a sede da " Inspe<;áo de 
Fronteiras" em urna sala do Instituto dos Surdos l\ifudos, e 
-iniciar a campanha. 

Emprego a palavra "campan ha", para destacar as fases 
<lo programa a realizar-. significa "rumo ao c~~", isto ~, 
ao sertao ou a fronteira e se traduz nas exped1c;oes organi
zadas cada ano <le acórdo com as Diretorias do Estado Maior 
do Exército e ~om os recursos ou verbas orc;amentárias de que 
podia dispor. E o lema dessas campanhas era sempre: "Ven-
-cer, até o impossível ! " . . . 

Tracei o plano ·de iniciar a inspec;áo pelo Norte, div1d1ndo 
o trabalho em dois seto res de a<;ao : o das f ronteiras do Estádo 
<lo Pará, com tres turmas, e o das f r.onteiras do Amazonas . 
-com cinco. 

1'.º S etor 
Turma A - Estudar a liga<;áo por meio de estradas de 

:rodage1n, entre Macapá e Colonia Clevelandia, passando . pela 
Colonia Ferreira Gomes, a margem e~querda do Araguan; 

Turma B - Estudar o percurso da linha de f ronteira com 
a Guiana Francesa, na sua parte fluvial, subindo o Oiapoque 
( pronunciam os selvícolas da regiáo "Oiapoc-ü) a partir de 
'Clevelandia, até onde fósse possível navegar com as en1barca
<;6es utilizadas ; 

Turma C - Estu:dar o percurso do baixo Oiapoque, de 
Clevelandia até a foz. 

2.0 Setor -
Turma A - Capitao Boanerges Lopes de Souza - Per

<eorrer a linha de fronteira, na parte limitada pelo rio Tacutu. 
F azer o levantamento expedito dos rios Uraricoera e T acutu, 
formadores do Rio Branco e de seus tributários Uau-Ireng 
e Uraricapará, seqdo o levantamento do Tacutu desde sua con
fluencia com o Uraricoera até sua origem no pico Uinitau. No 
regresso, passar pela serra <la Lua e pela cidade de Boa Vista, 
fechando o levantamento do itinerário na f azenda de Sáo 
Marcos. 

Turma B - Tte. Tales Facó - Percorrer os lindes na 
parte limitada pelo rio Maú e atingir o monte Roróima. No 
regresso, ter como objetivo o lugar denominado Limao, na 
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confluencia do Surumu com o Cotim e procurar aproximar-se 
o mais possível da f ronteira da Venezuela. 

Turma C - Cap. Polidoro Correa Barbosa - Subir o 
Uraricoera, a fim de explorar a fronteira da Venezuela. Atin
gida esta, na cabeceira do mesmo rio, alcan~ar a cabeceira do 
rio Parima e verificar o estado dos marcos acaso existentes 
ou procurar descobrir vestígios dos mesmos. Obter informa
<;óes dos trabalhos efetuados pela missáo Rice e dos seus in
tuitos. 

Turma D - Tte. J oa·quim V1icente Rondon - subir o 
Uraricapará, até a nascente, descobrir o marco aí existente ou 
vestígios do mesmo. 

Turma E - Sob minh~ imediata chefia - incumbía a 
esta turma marchar de Sao Marcos por terra, akan<;ar o porto 
do Limáo, no rio Surumu, atingir a f ronteira da Venezuela, 
na serra Pacaraíma, pouco além da maloca do Francelino. 
Desse porto seguir até o monte Roroimá. 

Chefiava o Servi<;o de Estado Maior o Tte. Cel. Renato 
Barbosa Rodrigues Pereira. 

Chefiavam o Servic;o de Saúde os médicos do Exército 
Dr. Virgílio Tourinho Bitencourt, José Carlos Gertun e Er

. nestino Gomes de Oliveira. 
Do Servic;o Cinematográfico foi encarregado o Major Luiz 

Tomás Reís, técnico da Comissaó Rondón, tendo como auxi
liar o fotógrafo e cinegrafista José Louro. 

Do Seivi<;o Telefotográfico, o engenheiro Benjamim Ron
don. 

Do Servi<;o Rádio, o Tte. Adriano Silveira. 
Do Servi<;o de Intendencia, o 2. 0 Tte. de Administrac;áo 

J oáo N oronha. 
O etnógrafo Joao Barbosa de Faria - velho auxiliar 

da Comissáo Rondon - mais urna vez colaboraría ativamente. 
Principiei por estabelecer a "base de operac;óes" na Fa

zenda Nacional de Sao Marcos, daí expedindo as diversas tur
mas. 

Foram muitas as penetrac;óes e excursóes, de caráter cien
tífico ou nao, que palmilharam aquela enorme zona fronteiri<;a.: 
a de D. Manoel Centurion (1769-1775); a do Tte. Vi
cente Dinaz de La Fuente ( 1773) ; a do Cadete Antonio 
Lopes ( 17775) ; a dos dois notáveis membros da Comis-
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sao de Demarcac;áo de 1780, Ricardo Franco e Antonio Pires 
da Silva Fontes; a de Alexandre Hamilton Rice ( 1925). 

A 8 de junho, partíamos do Río, sendo posto a minha 
disposi<;áo, como inspetor telegráfico de 2.ª classe, em comissáo, 
meu filho Benjamim Rondon. 

Na Babia e em Recife, esp~ciais homenagens. Nesta 
última cidade, convidou-me para almo<;ar o governador, Dr. Es
tácio Coimbra, no palácio erguido no mesm<;> local em que Mau
rício de N assau constniíra o seu, quando fundar a a cidade Mau
ricéia. Belíssima vista se gozava da varanda - no horizonte 
as colinas de Olinda e as do espigao que contorna a antiga 
baía formada na confluencia do Capiberibe com o Beberibe. 

Visitámos depois igrejas antigas, monumentos históricos, 
entre eles os locais onde existira outrora o Arraial Velho, to
mado pelos holandeses, e o Arraial Novo, teatro das célebres 
batalhas dos Guararapes, onde Fernando Vieira estabelecera 
heróica resistencia. Li, emocionado, a placa da antiga Casa 
Forte de D. Ana País, onde se deu a rendi~áo dos holandeses 
que f irmou os termos da sua expulsa o de ter ras do Brasil, após 
24 anos de luta. Foi também aí que Poti (Felipe Camaráo), 
o extraordinário índio amigo dos portugueses, mandou passar 
pelas armas os índios traidores. Nao pudemos identificar o 
portáo velho do sítio de Fernandes Vieira. 

A 16 chegávamos ao Pará. Pelo Governador do Estado' 
me foi oferecida hospedagem oficial no Grande Hotel, · onde 
estabeleci meu Q . G. 

Infelizmente adoeceu meu Chefe de Estado 11aior, Tte. 
Cel. Renato Barbosa Rodrigues Pereira, f icando impossibíli
tado de prosseguir. Com ele ficou o Tte. Facó que tamhém 
adoecera. Logo que lhes f osse possível, partiriam a incorporar
se a inspec;ao em Clevelandia. 

O Cassiporé, navio gaiola em que viajaríamos, daí em 
<liante, deixou o cais as 10 horas do dia seguinte, tomou pelo 
canal Cotijuba, saiu na baía de Marajó, e, depois de contornar 
esta pelo sul, penetrou no estuário do Tocantins, no labirinto 
das ilhas de Boa Vista, ilhas orladas de buritis - que nessa 
regiáo se chamam meritis. 

A 19 chegávamos a Afuá. Na época das cheias, ficam 
as casas cercadas de água, sendo o transporte feíto por meio 
de en1barca~6es - daí ser Afuá denominada a "Veneza do 
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Pará". É a cidade construída sobre estrados, sustentados por 
estacas, e as ruas estreitas sao pontes de tábuas. 

N urna chuvosa manhá, chegámos a Macapá, porto sem 
·abrigo, severamente acossado pelo n1ar do verao. É interes
sante ponto - escolhido pelos portugueses con10 base naval, 
·na linha do Equador, em ·substitui<;ao ao Forte Santo Antonio, 
destruído 1quando da invasao do Goven1ador de Caiena. 

Aí desembarcaram as turmas do Capitao Polidoro Barbosa 
~ do Tte. J oaquin1 Rondon, aos quais dei a incumbéncia do reco
. nhecimento de um trac;ado de estrada de rodagem a Cleve
·1andia. Acantonar1se-iam no prédio conheéido pelo nome de 
· Quartel General, de onde organizariam a expedi<;ao, com o con
curso do Intendente, Cel. J ucá. 

Enquanto isso, ia eu, com meu Estado Maior, visitar o 
·Forte, bem situado, dominando a entrada do canal do Norte, 

' 
·cercado de profundo f ósso. 

Na velha cidade d~ Macapá é que se fez a primeira plan
ta<;áo de café africano~ Desaparecera essa lavoura com o 

·tempo e, nas velhíssimas capoeiras dos arredores, era encon
trado o café como planta silvestre, integrada na flora ama
zonense. Era o verdadeiro café crioulo, a ser conservado como 
semente para reprodu<;áo do pritneiro café trazido da Guiana 
francesa par~ o Brasil, em 27 de maiio de ll27, por Francisco 

.de Melo Palheta, Capitao-tenente das armas <le D. Joao V . . 
Passá1nos a barra do Araguari e, a noite, contornáva1nos a 

• ilha de l\1aracá, a maior na boca do Amazonas, depois de 
Marajó, seguindo-se-lhe em tamanho Caviana e Mexiana. 

Sao ilhas formadas por trechos do Continente que a cor-
· rente do Amazonas desagregou. Distingue-se Maracá por um 
grande lago de água doce em seu interior. 

A 23 chegávamos a Vila de Oiapoque, antiga Demonti 
~ou Ponta dos índios, onde, em 1916, fora instalado um Pósto 
Fiscal Federal e no dia seguinte passáva1nos pela primeira 
usina de esséncia de pau rosa, obtida pela distila<;ao dessa 
madeira, depois de reduzida a lascas fin as. 

Alguns oficiais haviam partido, na véspera, para Cleve
landia. Eu, o Capitáo Boanerges e Benjan1im tomámos a ca
noa que nos conduziria ao mesmo destino, depois de nos des

-pedirmos do Comandante do Cassiporé que regressou a Belém. 
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As 16 horas désse mesmo dia, desembarcávamos no porto -
da usina de esséncia de pau rosa da Cia. Pantanari e, pouco. 
depois, pelo caminho que liga a usina a povoa~o, chegávan1os . 
a avenida Río Branco, principal rua da Colonia de Clevelandia. 

Encontrámos instalada un1a esta<;ao de rádio, ao fundo da 
Casa da Administrac;ao. Nao funcionando, por falta de tele
grafista, foi-nos entregue e pudemos, assim, receber e trans-
111itir telegramas. 

N esse mesmo edifício da Ad1ninistraqao f oi instalado o 
meu ·Quartel General. 

Organizou-se entao· a turma do Capitao Doanerges. A · 
sub-turma do etnógrafo, Dr. Barbo.sa, partiu para o rio Uac;á, 
com instruc;óes sobre o estudo dos índios que o habitam -
registando o idioma de cada grupo e colecionando para o Mu
seu Nacional artefactos e objetos de sua indústria primitiva. 

Recebemos telegrama anunciando o restabelecimento do 
Tte. Cel. Renato. O Cassiporé tra-lo-ia de Belén1, cobn;.nCo 
apenas as despesas, isto é, um conto de réis por dia. 

A 28 partía a turma do Capitao Boanerges, da qual fazia 
parte Ben j amim. 

A 29, depois de soltar um po111bo correio, com urna meri-· 
sagem para o Presidente do Para, . prossegui. Acampámos, 
para esperar os expedicionários da primeira turma, a do Ca
pitao Boanerges, junto a barraca de um cearense, fiscal da 
Cia. Pantanari, e . as 20 horas passavan1 eles. Continuá111os, 
entao, con1 destino a Usina Alice, onde devíamos bivacar juntos .. 
Tivemos de lutar para vencer inúmeras e dirfíceis cachoeiras, 
mas chegámos ao cair da tarde de 30. 

Aí n1ontámos a estac;ao de rádio que logo nos transmitiu 
a infausta notícia do falecimento do Apóstolo Raimundo 1'ei~ 
xeira l\1endes. 

Ardoroso companheiro de Miguel Lemos, o fundador da· 
Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, com éste muit6 
!nfluiu em nossa evoluc;ao política e social pelas solm;óes 
apresentadas para os magnos problemas daquela época - a 
Aboli<;ao e a República. Deixaram a1nbos, assim, na história 
da nossa Pátria, proje<;áo de incomparável luminosidade. · 

Ninguém excedeu Teixeira ' Mendes em ac;ao enérgica, em 
saber e, sobretudo, en1 bondade e dedica<;ao. Viveu como Sád 
Francisco e pela sua glorifica<;ao morreu aos 72 anos. 
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Prosseguimos; a l.º- de julho, atingíamos a extremidade 
do estirao Sao Paulo e depois a barra do rio Unotário, limite 
geográfico da distribui<;ao do pau rosa, onde parámos para 
acampar e, com o Capitao Boanerges, tomar as últimas dispo
si<;óes relativas ao seu servi<;o. 

As 8 horas do dia 5, partíamos para esperar o Tte. Cel. 
Renato e o Tte. Facó que, no dia seguinte, chegavam a Cle
velandia, completamente restabelecidos, prontos para retomar 
suas f unc;óes. 

Organizou-se a turma do Tte. Facó, que levaria o levan
tamento do Oiapoque de Clevelandia a Ponta do lVIosquito,. 
no río Ua~á. 

Preparámos a esta<;ao de radio, para que nela o Tte. CeL 
Renato pudesse trabalhar com as estac;oes do Exército. 

A 15 visitámos a povoa~o de Espírito Santo, populac;ao 
de cearenses desligad-0s da colonia de Clevelandia. 

A 16 recebíamos a visita dos índios Pariauás - convo
quei-os para lhes transmitir o desejo do Governo Brasileiro 
de os fixar na Fronteira. 

Chegaram, a 18, os expedicionários do alto Oiapoque, tendo 
lhes servido de guia um índio banaré, e a 19 retrocedemos para 
a colonia de Clevelandia, da qual detern1inámos as coordenadas 
geográficas. 

Colocado un1 m~rco) visitei, todos os lotes da Co
lonia e, depois de um jantar oferecido aos funcionários 
e me1nbros da Comissáo do Centro Agrícola Clevelandia, re
tribui<;ao a's gentilezas recebidas, partimos para o Amazonas. 

Passámos pela Vila Montenegro do Amapá, velha povoa
c;ao decadente, onde vimos a casa em que o Capitao Cabral esta
belecera resistencia contra o inopinado ataque de um contin
gente frances que, a viva for<;a, se queria apoderar do povoado. 
O oficial f rances perdeu a vida em um combate corpo a corpo~ 
em que a fúria do ataque nao era maior do que a ansia da 
defesa. 

A 25 havíamos lan<;ado ferro junto a ilha Bailique, quando 
nos chegou o Tte. Joaquim Rondon. Trazia urna carta do 
Capitao Polidoro, dando con ta da taref a que lhe havia sido 
confiada. Fiz o Tte. Rondon retroceder, levando ordem ao 
Capitao Polidoro para vir incorporar-se a Inspecc;áo que ia 
operar no alto rio Branco, fronteira do Amazonas. 
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· A 27 chegávamos a Antonio Lemos. Desembarcámos e 
estabeleci o Quartel General no prédio de residencia da empresa 
Manoel Pedro, enquanto aguardávamos a chegada do Sao Sal
vador que, a 29, nos transportaría para Manaus. 

Navegando em águas do rio Amazonas, passámos por San
tarém, antiga aldeia de índios Tapajós. Visitámos a igreja 
ele N. S. da Concei~áo para ver o crucifixo ofetecido por 
Martius, com a inscri<;ao: "é) cavaleiro Carlos Fred. Phi!: 
von Martius, 1nen1bro da Academia Real d1s Ciencias de Mün
chen. fazendo em 1817 a 1820, de ordem de Maximiano José, 
Reí da Baviera, urna viagem científica pelo Brasil e, sendo, 
aos 18 de setembro de 1819, salvo, por misericórdia divina, do 
furor das ondas do Amazonas, junto a vita de Santarém, man
dou erigir este crucifixo, nesta Igreja de Nossa Senhora da 
Concei<;áo, no ano de 1846". 

A seguir, óbidos, Colonia Lauro Sodré. Nenhum ca
tninho existía que nos conduzisse daí a serra Tumucumaque, 
f ronteira c-01n a Guiana Holandesa, e nos sos recursos nao nos 
permitiriam organizar urna expedii;áo de reconh~cimento -
deixámos, pois, essa inspec;ao para outra -oportun1dade. 

Pela n1anha de 6 de agosto, aportávamos em Manaus, hos
·)edando-nos no Grande Hotel, onde foi instafado o meu Q. G. 
Ocupei-,me, entao, de organizar a expedi~,áo clo Rio Branco. 
. Partin1os na lancha Caure e· a 12. entrávamos no rio Eran .. 

co. Sao suas 1nargens bem povoadas. Infelizmente; a in?n
<la<;áo destruíra as lavouras e afungentara os moradores. A flo
resta, entretanto, regozijava-se, o muru-muru rejuvenescia e 
erguía, erectas, suas f ólhas brilhantes, as trepadeiras reverdes
ciam, forn1ando floridos f estóes. 

Depois, Taboleiro Sororoca, que a enchente cobria. É esta 
p raia, em novembro, viveiro de tartarugas, que aí desovam aos 
1nilhares. Os machos, chamados capitaris, é que escolhem os 
pontos apropriados a desova, tra<;ando em tor~o deles, co~ os 
seus cascos, um risco indicativo da escolha, ac1ma do qual de
vem as tarta rugas - as f emeas - cavar os ninhos. Antes da 
desova, vao as tartarugas tomar sol no taboleiro - é o que 
os habitantes ribeirinhos chamam "ensolar". Tem eles o maior · 
cuidado e1n nao afugentar as tartarugas que iriam procurar 
outras praias, para a desova, se delas alguém se aproximasse; 
"guardas dos taboleiros" arvora1n, por isso, bandeiras verme-
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lhas. em torno <lestes, como sinal de que é proibida a aproxi
mac;áo. 

Prosseguimos. Barra- do Anauá, ilha da Trindade, po
voado de S. José, barra do Jarani, Vista Alegre, Boa Vista do 
Rio Branco - que bem merece o seu nome - onde tivemos 
a desalentadora notícia de que nao era possível atingir por terra, 
seg-uindo o río parelelamente, as nascentes do rio Tacutu, na 
montanha Uinatau, extren1idade ocidental da serra Tu1nucuma
que. . . Foi tal a balbúrdia das inforn1a<;6es, que resolvi -es
tabelecer os planos para atingir as fronteiras nos pontos itn
portantes, depois de ouvir os f uncionário~ da Inspetoria dos· 
1ndios na Fazenda de Sao Marcos. A esta chegán1os a 18, 
aí estabelecendo na casa da administrac;ao o Q. G. e' instalando 
os diversos membros da expedic;áo. 

Dei entáo come<;o a organizac;ao das turmas. 
O Tte. Cel. Renato come<;ou a calcular, preparando os pa

res de estrelas que teria de observar, para determinar a po
sic;ao geográfica de Sáo ~1arcos. 

O geólogo e o botanico foram estudar a serra Hiriri. 
O fotógrafo e o operador cinematográfico ocuparam-se 

em revelar os · negativos obtidos desde Clevelandia. · 
O etnólogo organizou a sua turma, para visitar as malocas

dos índios dos rios Maú, Tacutu, Uraricoera e das serras Pa
caraíma e Pauira. 

Os índios que maiores servi<;os prestavam a Fazenda Na
cional de Sao Marcos eran1 os macuxis. 

Os uapixanas habitavam a serra de Cuano-cuano que, 
segundo o laudo do Rei da Itália, passou para a Guiana Inglesa. 
~rocuravam esses índios atrair para aí seus parentes, por ins
tigac;a~ dos ingleses, inclusive de um jesuita ingles que per
manec1a meses entre os uapixanas do território brasileiro cons-. , 
truu~do capelinhas .e fazendas prédicas em que procurava per-
suad1-Ios da necess1dade de passar para o outro lado da fron
teir~_, a fim de -evitar ~e:rível calan1idade que amea\ava aquela 
reg1ao - fogo que · saina da terra para os consumir. 

A 21 fui visitar o retiro Teiú e, a 23, na Ianchinha Do11y, 
de nossa esquadrilha, as ruinas do .Forte Sao Joaquin1 que 
defendia os estiroes do 'J;'acutu e do Uraricoera, dominando o 
'fu11do do grande pantanal que o circundava. · · 

I 
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A tarde chegaram, para me v1s1tar, trés tuxauas das tri
bos uapixana, macuxi e taurepá. 

Inspecionámos. também Retiro Hiriri e Retiro Xiriri. No 
Sanatório. estabelecido no morro do Urubu pela Inspetoria 
de 1ndios, para servir a éstes, fon1os agradavelme11te surpreen
didos - os índios, a nossa chegada, cantaram o Hino Nacional, 
i<;ando a Bandeira. 

Inspeccionámos mais o Retiro do Pau da Raínha, o Re
tiro Chiquibi, retiros estes dos melhores campos da Fazenda 
Sao Marcos que se limita a O. pelos rios Uraricoera e Parimé, 
ao S. Pelos ríos Sürumu e Tacutu, ao N. pela serra Pacaraíma 
e a L. pelo río Tacutu. 

Dentro dessa grande área há muitas f azendas particula
res de intrusos, herdeiros de um arrendatário que despovoou 
a Fazenda Nacional, em seu próprio benefício, retirando no 
f im do contrato mais de 20. 000 cabec;as de gado. A questáo 
já estava no Supremo Tribunal Federa_!. 

A 31 regressámos a Sao :rvfarcos, onde encontrámos o. 
Ca pitao Polidoro e o Tte. J oaquim que se recolhiam, realizado 
o reconhecimento que lhes fora confiado. 

Organizámos, entao, a partida para a Guiana Inglesa e 
a fronteira com a Venezuela. 



INSPE(:.AO DE FRONTEI;RAS 

PRIMEIRA CAMPANHA 

(GUIANA FRANCESA, GUIANA INGL~SA E SUL 
DA VENEZUELA) 

( II 

A expedic;ao destinada a Guiana Inglesa foi dividida en1 
duas turmas : 

a) a turma do Capitáo Boanerges - subiria o Tacutu, 
até as nascentes. 

b) a turma do Tte. Facó - subiria o Maú, até o n1onte 
Roroima. 

Partimos de Sao Marcos a 2 de setembro, distribuído o 
pessoal pelas nossas duas lanchas, Ainazonina e Dolly, que 
rebocavam pequenas embarcac;óes, a ser utilizadas nas se~óes 
encachoeiradas. 

ía1nos fazendo o recensean1ento das populac;oes. 
Retiro T'acutu e depoís f azendas diversas. Na f azenda 

do Caiú, informou-nos o Dr. Zani ser a fronteira inglesa 
governada por um Comissário que acumulava as fun<;óes ad
ministrativas, executivas e até legislativas, residindo a margem 
do rio Rapunana - onde. havia um destacamento, depois trans
ferido para Bom Sucesso, a margem do Tacutu, na linha da 
fronteira. 

Em Sao Carlos, porto dos índios macuxis, fiz distribuic;ao 
de brindes. 

No pomar da fazenda Sao Lourenc;o vimos mangueiras 
carregados de frutos maduros, com grande camada de outros 
novos. Confirmou o propretário o que já me haviam <lito: 
que as mangueiras, na hacia do Rio Branco, frutificavam tres .. 
vezes por ano. 
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Deixando o porto do Bom J esus, chegámos a um sítio de 
indios - Céu - bastante alto e de onde se divisava a serra 
Cuano-cuano. O velho Tuxaua Manuel Barreto queixou-se
me do sub-delegado do distrito que perseguira os índios a ponto 
de os levar a contingencia de procurar liberdade do outro lado 
da f ronteira. Chegueí, felizmente, a tempo de impedir que 
isso se desse. É desumano e impatriótico tal procedimento, em 
contraste com o dos ingleses da Guiana que procuram, por 
todos os meios e modos, chamar a si os índios da .. regiáo. 

Visitando a n1aloca próxima, encontrei alarn1ados os ín
dios, porque o f azendeiro os intimara a abandonar seus campos, 
atribuindo-lhes roubo de gado. Tal perseguic;ao já determinara 
a mudanc;a do Tuxaua Magalhaes, com parte de sua gente, para 
Cuano-cuano e os que ficaram tinham prontos seus panacus. 
para a emigrac;ao. Encarreguei seu filho de o prevenir de que 
deveria esperar a minha volta, antes de tomar qualquer deci
sao. 

Do lado ingles, estava a f azenda Bom Sucesso que havia 
pertencido ao Brasileiro Gabriel Pereira da Silva, no tempo 
do Contestado. Vendera-a, quando passou este para a Ingla
terra, por nao querer viver fora do Brasil. 

Prosseguimos. O 7 de setembro f oi co1nemorado a bor
do. Continuá1nos a descet o Tacutu e, nu1n porto de índios 
macuxis, da margem guianense, veio falar-me o Tuxaua Bru
no. Incitei-o a regressar, com sua gente, para o Brasil e f iz:
lhe veu que o Governo garantiría sua volta e re-estabelecin1ento 
em suas terras, embora estivessem estas, se~undo me declarou 
ele, em poder de seus algozes. 

Tivemos de nos deter na fazenda Aramirá, para reparos 
no motor da lancha. Aproveitámos a pausa para estudar 4 
flora local, continuando, depois, rio Maú acima. 

Anai, povoado onde está estabelecido o Destacamento da 
Guiana, a 3º56' latitude Norte e 60°56' longitude Oeste de 
Greenwich. Foi um dos pontos aceitos como limite político 
das possessóes inglesas e brasileiras, segundo Humboldt. De
pois, fa zenda Pirará, fa zenda Novo Destino e outras. Pas
sámos por Aramirá, a 10, e fo1nos saltar na fazenda Con
ceic;áo. Mais fazendas, onde estudávamos e recenseávamos. 
O Tacutu diminuía de volume, dificultando a navegac;áo que se 
f azia encalhando aqui e ali . 
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No Quartel General de Sáo Marcos, ond~ chegámos a 11, 
.recebi a visita do Tuxaua macuxi Joao e seu povo. É sua 
aldeia situada na serra 11urupin. Referiu-me o tuxaua que 
tfóra muito grande a na<;ao macuxi, compreendendo as tribos 
macuxi, jaricuna, maiangon, camaracotó, angaricá, ria, parauia-
·na - que usava depositar seus mortos em grandes urnas, 
-guardadas com outras pequenas onde eram recolhidos os arte-
factos do def unto. 

Trouxe-me esse tuvaua urna bola de quartzo e Utn almofa
nz de augito-diorítico, belo trabalho desses índios. 

Sáo os macuxis caribes, possivelmente últimos descenden
les da rac;a que Colombo encontrou nas Antilhas - en1 suas 
·próprias terras escravizados pelos espanhóis, sob falso pre
texto de antropofagia. Recebi, também, visitas de índios da 
margem direita do Uraricoera e dos campos de Sao Marcos. 
Todos se mostraram confiantes no meu apoio. 

A 14, entrei em contacto com os guias da Expedi<;áo Rice, .¡ 

o prático Cícero Dantas e um n1orador do alto l!raricoera, ape
lidado Colete. 

Fui informado de q~e levava Rice, como principal obje
tivo, atingir o Pico Lesseps. Procurou, para isso, o rio Pa
rima, um dos formadores do Uraricoera, a cuja barra chegou, 
depois de mil dificuldades. Subiu-o até onde foi possível na
vegá-lo. Estabeleceu, entao, u1na base para organizar a expe
di~áo que reconheceria a regiao das cabeceiras do . Orinoco, 
Com seus astronomos, escolhera, no cume da serra Parima, 
tres morros de onde seria possível distinguir o Pico Lesseps 
- o intuito teria sido astron61nico e geodésico. Disse mais. 
o guia que, depois de trabalhar alguns dias com seus instru
Ihentos, nos cumes dos tais morros, resolvera Rice lavrar o · 
tronco de urna árvore, nele inscrevendo um letreiro. A briu, 
depois, ao pé da árvore um buraco, onde f oi deposta urna 
garrafa lacrada, contendo ata assinada pelo expedicionários. 

A 15, deixámos o porto de Sao Marcos, com destino a 
f ronteira . com a Venezuela. Ia, com meu Estado 1'Iaior, na 
alvarenga Iza, rebocada pela lancha Amazonina. A lanchinha 
Dolly rebocava outra alvarenga, conduzindo o Capitao Poli
doro, chefe da turma do Uraricoera, e o Tte. Rondon, chefe 
da turma do U raricapará. 
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Lago Macuxi, lago Xiriri, onde há um viveiro de gan;as ; 
depois, sítio Passaráo, de Alípio Vieira de Freitas. Foi o pri
meiro administrador da Fazenda Nacional de Sáo Marcos, 
.quando del~ se encarregou o Servic;o de Protec;áo aos fndios. 

Prosseguíamos, muito lentamente, pelos constantes <lesar
ranj os da Dolly que acabei por dispensar, chegando a fazenda 
Ca.nudo a 18. Aí perdemos a mascote da expedi<;áo, um gato 
tigrado, belo animal oferecido ao Dr. Tourinho que n1uito o 
estin1ava. Depois, outras fa.zendas. 

Acom.panhou-nos J oáo Ribeiro .até a maloca próxima, a 
da Anta, para daí nos indicar o caminho mais curto para Vila 
Nova do Igarapé Grande, a margem do Uraricoera, onde deve
r íamos esperar a Amazonina. 

O Tuxaua uapixuna Lobato, 'da maloca da Anta, estava 
.ausente, mas as índias nos ofereceran1 beijus de milho e .bana
nas, suculenta refeic;ao que nos pennitiu viajar até o pouso. 

Passán1os pelas taperas macuxis e mandulao, mas os ín
dios da primeira se haviam mudado para a margem do Tibaji. 
Encontrámos os de manduláo, adiante, em Mureru - os ho-

' mens estavam nas roc;as e as n1ulheres, que nos, re.ceberan1 com 
a1·es pottco amistosos, ralavan1 mandioca para fabricar farinha 
e manicoera. Sobre os jiraus havia grande quantidade de pi
mentas malagueta e outras, elemento da alimentac;áo caribe. 

Quando chegávamos a f azenda do cearense J oáo Gon1es, 
estavam todos a mesa e f oi um rebolic;o de pratos retirados 
a pressa, com vergonha dos visitantes.' Pus o J oáo Gomes 
a vontade .. conversando amigavelmente, e acabou por nos ofe
r:ecer almóc;o que agradecemos, recusando. J á havíamos almo
c;ado na maloca da Anta, dissemos. 

Sítio Ira.cerna, com seu posto e frondoso pomar. 
. . Para organizar as duas expeclic;óes que iam subir, com des
tinos divergentes, o Uraricoera e o Uraricapará, mandei esta
.belecer acampan1ento debaixo do laranjal. Próximo, segundo 
uos in f ormaram, acampara Rice com a sua gente, amarando, 
com seu hidro-aviáo, na enseada formada pelos dois cana.is, 
abaixo da ilha . de 1t1aracá. · 

Durante o dia chegaram os n1acuxis contratados pelo prá
tico Cícero Dantas, para tripular as canoas da expedi<;ao. Che
íiava os o Tuxaua J esuíno, conhecedor dos índios maiangons 
do· alto Uraricoera. Contou-n1e a viagem que com eles f izera, 
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passando do Uraricoera para o Meruari, pelas cabeceiras da
.quele, através de caminhos por eles conhecidos. 

De Sao Marcos, viera conosco um índio macuxi, morador 
da ilha de Maracá. Fugira para Sáo Marcos, sabendo que eu 
Já estava, para escapar aos maus tratos, inclusive palmatoa
das. É que se recusava a trabalhar para o fazendeiro. - que 
acumula va as f unc;óes de sub-delegado - por ser ele maú pa
tráo. Mandei convidar este último para se vir entender co
migo sóbre essa queixa. Prometet¡t-me nao reincidir, embora 
faldndo nas prerrogativas que lhe f acultava a lei, 

As 9 horas e SO tomaram os expedic1onários dos lindes 
venezu~lanos lugar nas canoas, rumo as cabeceiras dos rios 
f ronteiric;os. 

Prosseguíamos. Chegámos a aldeia ·Barata, patriarcado 
uapixana (lo Tu:xuaua Paricá que se f atdou par.a nos receber. 
Como autentico chefe, nao veio ao nosso encontro, nao desceu 
do seu trono, esperou que fóssemos até ele. 

O terreiro da aldeia estava cheio de índios, pois era urna 
populac;ao de quinhentas pessoas, compreendendo as malocas 
de Bom Teso e Taiana cu jos chef es eran1 subordinados ao po
der espiritual de Paricá que é também pajé. 

Mora em Barata um velho venezuelano ·que se afazendou 
ao lado dos índios de quem se tornou compadre. Aprovei
tou o Tuxaua Paricá para se queixar dos estragos que em 
suas roc;as fazia o gado do v.enezuelano. Convidei-o a pro
curar-me e veib com a f amília. Homem educado, pron1eteu 
providenciar para que um boi cargueiro, que muitos estragos 
fazia em sua própria lavoura, nao mais atropelasse os índios, 
a quem beneficiava o mais possível, segundo disse. Fizeram
se, ass1n1, as pazes. 

Continuámos a viagem, seguindo por atalho da serra Nu
rupu, por onde ganharíamos Sao Marcos. Visitámos, ao re
gressar, ainda outras fazendas, onde éramos muito bem re
cebidos e onde continuávamos o recenseamento. Proporcio
.nava-me, ao mesmo tempo, essa viagem, oportunidade para 
melhor conhecer os campos do Rio Branco. Belíssimos . os 
que acabávamos de percorrer, cortados em tódas as direc;oes 
por densos buritizais, bem regados, com pastagens tenras, en
riquecidas pelos sais mineirais próprios dos terrenos de bu
ntizais, carandazais, carnaubais. Terminava, assim, a ·excur-
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~áo que eu empreendera, para encaminhar os of iciais encarre
gados do exame dos lindes brasileiros limítrofes com a Ve
nezuela, pela banda do rio U raricoera. 

A 27 iniciávamos os preparativos para a expedi<;áo ao 
monte Roroimá. Acompanhava-nos, como prático da regiáo, 
o Tte. Franc;a, ex-comandante do Forte de Sao Joaquim. 

A 2 de outubro, chegava ao nosso Q. G. o chefe da mis
sáo de naturalistas americanos, Mr. Tate, enviado pelo Mu
~eu de Nova York, com a recomenda<;ao especial de colecio
nar vertebrados raros, na regiao do monte Roroima. Subira 
essa missáo o rio Tacutu, sem se apresentar ao nosso Q. G. · 
e eu, etn carta que lhe escrevi, chamara a sua aten<;aO sobre 
a inadvertencia de, na qualidade de estrangeiro, nao ter apre
sentado passaportes a autoridade superior da f ronteira. 

Estavam, felizmente, seus papéis em ordem, confirman
do as informac;óes por mim pedidas ao Itamarati. 

A 3, partíamos com destino ao Roroimá. Seguiam na 
Amazonina o Cel. Renato, o Capitao Reis, o aprovisionador 
Tte. N ornha, o etnólogo Dr. Barbosa, o naturalista Mr. 
Tate e prac;as do contingente. Co1n Benjamitn seguí eu, por 
terra, fazendo o levantamento. Atingimos Limao e aí orga
nizei a turnia de carregadores, con1 os índios da aldeia Contá 
e malocas a ela subordinadas. Acon1panhar-~os-iam o adminis
trador da Fazenda Nacional, bagageiros, cavalari<;os e um 
vaqueano 1nac·uxi. 

Nos arredores do Retiro do Milho - da Fazenda Na
cional - vieram procurar-me índios uapixanas, pedindo a 
designac;áo de um tal Dionísio para chefe deles pela sua 
idade e prestígio - e eu sancionei essa eleic;ao ... já vao até 
aí penetrando os nossos ·costumes. 

Dirigi-me, com os operadores - fotográfico e cinemato
gráfico - e com Mr. Tate, a montanha Maruiná, a fim de 
examinar urnas f unerárias dos índios que aí viveram, os pa
rauiamas, segundo disseram os macuxis. Delas havia eu tido 
notícia por vaqueiros do Retiro Pau Rainha. 

Com tres quartos de hora, estávamos na bocaina de onde 
sai urna pequena boca que flui para o :tvlaruai. Com dificul
dade galgámos o esporáo Sudeste. Grandes blocos de gra
nito embarac;avan1-nos os passos. 
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Surgiu-ttlos a primeira urna, numa lapa com abertura 
para o Sul. Era urna iga<;aba, duplo vaso de barro. de largo 
bojo, encerrando um esqueleto. A cerámica da igaGaba nao 
nos f ornecia nen huma indica<;ao sobre o grau de civiliza<;áo 
da tribo a que pertencia. 

Subindo mais a montanha, caímos em urna f urna. Por 
urna abertura do teto, akan<;árnos, corn grande esfórGo, urna 
cota maior da inontanha e, inais adiante, démos com duas ou
tras iga<;abas co111 esqueletos hu,manos. Haviam sido aban-

, donados porque nao existía mais a tribo que aí as deposita
ra, como objetos de culto. Resolvi, pois, recolher esses des
pojos - elementos para estudo etnográfico comparativo -
ao M useu Nacional, onde seriam melhor reverenciados do 
que onde se achavam, expostos con10 estavam a profana curio
sidade. Ao esqueleto de urna das iga<;abas faltava já o cránio. 

No esporao de Sudeste, encontrámos urna quarta igac;a
ba. Transportámo-la, com as outras tres, para o Retiro da 
Ponta da Serra, onde fizemos pouso. bivacando debaixo do 
arvoredo e, no dia seguinte, f izemos o arrolamento dos os sos 
encontrados. 

Completando essa digressáo etnográfica, penetrámos mais 
na ca1npanha, para examinar a fonte salina da serra do Sal
gado. Provámos a água do pequeno lacrimal, nao nos pare
cendo, porém, de importancia económica a sua descoberta. 
Dirigimo-nos daí para Limao, onde tivemos a surpresa de en
contrar o Tte. Facó, chegado na véspera. Disse-nos ter co
nhecido, no sopé do Roróimá, um pastor protestante ingles. 
Sua catequese tinha o mesmo objetivo - chan1ar para a Guia
na Inglesa os índios do território brasileiro. 

Recolheu-se, entao, 1fr. Tate ao seu acampamento, em 
Cotim. 

Mandei chamar os tuchauas das aldeias do Barro e da 
serra da Aranha. Tínhamos necessidade de mais de 300 car ... 
regadores, porque, além do nosso, havia a atender o servi<;o 
da expedic;ao americana. 

A 10, partía a turma do Tte. Facó, continuando o levan
tamento do polígono de sua inspec;ao. 

A 12 de outubro, almó<;o a expedic;ao americana, para 
comemorar a grande data, em mesa improvisada com caixotes, 

I 
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mas profusamente florida pelos bosques em torno. Grande 
cordialidade, brindes, discursos. 

Organizei, entáo, a marcha em duas colunas, comanda
das urna por mim, outra pelo Cel. Renato. Poderia eu, assim, 
em caminho, conhecer aldeias de índios. fora do itinerário. 
A j un<;ao das duas col unas seria na a ldeia do F rancelino. O 
Tuxaua Cipriano seria o guia da prirr.eira coluna e o Tuxaua 
Domingos/ da segunda. · · 

Passámos pela aldeia do Conta, do 1"uxaua Domingos que, 
em · voz de co111ando, anunciou nossa chegada e reun1u a sua 
populac;ao. 

Aí acantonámos e choveram os presentes. 
momentos estava nosso rancho cheio de abóboras, 
bac;as de melado, etc. cte. 

Em poucos 
bqnanas, ca-

Veio convidar-me para visitar sua aldeia um tuxaua do 
interior das serras. Tínhamos, entretanto, que nos demorar 
em Contá, por causa do recenseamento e para assistir a urna 
festa preparada em nossa honra - grande festa em que cir
culou o caxixi, bebida clássica de todos os índios, e em que 
f oi feíta a apología da expedi<;ao, traduzindo o tuxaua para 
nós os cantos de alegria pela nossa presenc;a. 

Partimos, entao, para a velha aldeia da Pitomba, depois 
para a do Tari e cbegámos a serra, de dificílima ascensáo pe
los blocos de pórfiro amontoados. Foi necessário apear e con
du.zir os cavalos pela rédea. 

Transpuséramos alguns igarapés ·e, con10 já era tarde, fi
zemos pouso no local onde, um ano atras, dorn1ira o mis
sionário Engherard - prelado da diocese do Rio Bránco. No 
tapiri, para ele improvisado pelos índios, tao pequeno que 
mal nos conseguíamos abrigar, apanhámos tre1nendo te111poraL 
O Canauté, que momentos antes havia dado vau, transfonna
ra-se, en1 menos de urna hora, em volumoso riacho. Apesar 
de nos so bivaque estar situado cm ponto elevado, f omos atin
gidos pela enxurrada de formidável torrente. Passámos a 
noite de cócoras, sobre os arreios, servindo-nos de abrigo, con
tra a chuva e o vento, os baixeiros e as caronas, pois que os 
ponches nao resistiam a impetuosidade das rajadas. 

Con1pletamente molhados, tivemos de enxugar as roupas 
antes de prosseguir viagem. Continuávan1os a n1archa para a 
aldeia do Francelino, encontrando as maiores dificuldades. Lá 

• 

'· 



" 

' 

• 

524 ESTHER DE V I V E IROS 

bivacámos, aguardando a chegada da segunda coluna, e a 18 
estávamos todos reunidos, fazendo-se a jun<;áo das duas tur
mas - úteis estudos sobre as fronteiras e recenseamento per
f eito haviam sido realizados. 

Suspendemos acampamento a 19. Atingimos, entáo, a 
crista da Cordilheira, linha da divisa. Era a primeira vez que 
pisávamos terra comum ao Brasil e a um seu limítrofe, a Ve
nezuela. Foram erguidas as duas bandeiras, sob vivas as duas 
Repúblicas. 

Penetrán1os, depois, em território venezuelano, muito di
ferente do brasileiro, onde predomina o pórfiro, com intrusa.o 
de diábase. 

A 20, organizávamos o con1boio de carregadores. Ton1a
ram estes urna vereda direta, mas íngreme, que ia da aldeia 
Acurima ao Roróima. Seguiam os cavaleiros por outro ca
minho mais accessível. 

Bivacámos, depois de atravessar o ribeiráo Camaiucá, onde 
farto almó<;o fez reinar alegria entre os expedicionários. Pros
seguíamos transpondo difíceis passagens, em igarapés e na 
serra e, a 23, j á havíamos atingido a altitu<le de 920 metros. 
A noite, visita de índios que nos queriam conhecer. 

Atingimos a altitude de 1.11 O metros no cu me <lo divisor. 
Passámos por tres malocas de índios, en tao fechadas. Atra.: 
ve~sá1nos quatro cabeceiras f armadoras de um igarapé contri
buinte do Iruani; e, de um chapadao que galgámos, divisá-
1nos o conjunto dos cabec;os orientais da serra onde nascem os 
rios Cuquena e Iruani. Resolvemos bivacar nesse chapadao,. 
para que, de un1 degrau mais alto, pudesse ser telefotografa
do o macic;o dentado que é o f ormidável bloco venezuelano. 
E essa vista despertou reminiscencias em nosso guia que se pós 
a recordar seus antepassados taurepas, filhos das cabeceiras do 
Cuquena e do Iruani. Falou-me da f elicidade da tribo e, de
pois, da crueldade dos brancos que subiam pelo Caroni para 
vir escravizar os aricunás e taurepás e dos instrumentos de 
que se servia1n para os manter prisioneiros - correntes de 
ferro com argolóes passados ªº pescoc;o ou a perna. 

Chegámos ao macic;o onde brota o Caroni, de cujo bra\O 
principal sao formadores o Iruani e o Coquena. In1pressio
naram-me os dois igarapés formadores <leste último, Jeitos de 
11111 falso jacleíte que me lembrou os muiraquitas dos índios bra-
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sileiros. Mas o nosso geólogo quebrou o encanto, dizendo 
que se tratava de simples minério de quartzo impuro, espécie 
de sílex. 

Mr. Tate deu, entao, por terminada a sua expedic;áo, agra
decendo o nosso c;oncurso, sem o qual, disso estava certo, nao 
teria podido executar o seu programa. 

Prosseguimos na subida, atingindo a base d,a monumental 
1nuralha . . Armámos nossos toldos sobre os tapetes dos musgos 
que cobrem os grandes blocos desagregados da n1ontanha pela 
ac;áo do tempo. 

As 14 horas chegou-nos o Tuxaua Paulo com seus 12 
índios, a quem eu encarregara de preparar o caruinho, o que 
fizeram com eficiencia, construindo pinguelas, escadas toscas 
de madeira para galgar o nível superior, retirando paus quei
mados do caminho, abrindo degraus na rocha. Traziam be
líssimas flores de plantas raras que só se encontran1 naquela 
altitude - e para lhes dar urna prova de quanto me sensibi
lizara essa delicadeza, disse-lhes que seriam essas flores en
viadas a minha Esposa. 

A refei<;ao foi alegre. Iniciaría1nos a ascensao do Rorói-
1na no dia seguinte. 

Caía a noite. Do nosso acampatnento - que denominei 
Acampamento Tte. Renato - dpminávamos o planalto. Acom
panhávamos a marcha dos índios que se recolhiam, em diver
sas dire<;óes, pelas colunas de fuma~a do fogo que ian1

1 

atean
do nas macegas - o prazer que eles sentem nisso é igual ao 
<le ir quebrando galhinhos, quando andam na floresta. Depois, 
noite. As 'fogueiras balizavam as barracas dos expedicioná
rios. As linhas de f ogo, nas lombas altaneiras, indicavam as 
aldeias dos índios, já recolhidos a seus lares distantes. 
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' Partimos para escalar o Roróimá a 29 de outubro, após 
a ref eic;ao da 1nanhá, ten do a vanguarda ordem de nos espe-

rar para o almóco. 
Era a montanha vestida de luxuriante vegeta<;áo mas .o 

f ogo penetrara na floresta, devastando-a, t.ransf ormando-~ ~m 
gigantesca mastrea<;áo de imensa frota .abrigada em fantast1ca 
enseada que o macic;o arenítico proteg1a. 

tamos galgar a parte mais' difícil da as.censao - u~ Y 
de pedra, formado por dois blocos. despr~nd1dos do mac1<;0. e 
equilibrados na encosta. Pouco ad1ante e , que houvera a 1n
terrup<;ao da berma, porque a terra escorregara pelo ?espe
nhadeiro abaixo. Como nao seria possível lan<;ar un1 v1aduto 
sobre o precipício, fizeram os índios urna descida, até onde 
encontraram nível de apoio e aí improvisara1n, ur~a escada de 

· inadeira para galgar 0 nível da berma. Un1 1nd10 prendeu a 
longuíssima escada ao tronco de urna árvore : subjmos tod?s, 
inclusive os caes, amarrados c;om cordas. Fo1 um verdade1ro 
feíto de alpinismo, vencer essa barreira. capital. Faltava, en~ 
tretanto, o desfiladeiro de urna escadana de pedra, cavada a 
beira de n1edonho precipício. 

Atingimos o último grande degrau do co~sidera"':el ma-
. Penetrámos pelas galerías f armadas por 1n1ensos blocos 

Cl<;O. • } • d f 
de arenito. O vento e a umidade néles hav1am es:u p1 o. o~-
mas caprichosas de castelos en1 ruína, de fantásticos an1mais 

ante-diluvianos. 
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Chegámos finalmente ao planalto onde Clementi deixou, 
em um bloco de pedra, urna placa de bronze, com a seguinte 

"e.e. & P.c. 
P. CLEMENTI & WIFE 

Visited Jan. Y 1916 
God Save the King" 

Aí f izemos nosso bivaq ue, a f im de explorar o plan alto 
e as cachoeiras dos rios Cu.quena, Arabopó, Cotin1, do lado 
da Venezuela, Caco e Cucuí, do lado da Guiana. 

De fronte, para o Nordeste, vimos o celebre bloco en1 f or
ma de cogumelo, a que chamaram os primitivos viajantes 
Monte Verde. 

A ten1peratura era n1uito baixa e o fogo foi o grande 
amigo, principalmente dos índios que nao tinham roupa. 

Logo pela manhá iniciaram-se os trabalhos, estudando-se 
a confonnac;ao geológica do planalto, os acidentes hidrográfi
cos, a flora, a fauna, ficando nós 1nuito admirados por en
contrar o tico-tico em tao grande altitude. 

A chuva prolongara-se até as 3 horas. As 19 horas o ter
mómetro registava a temperatura de 9.0 8. O barómetro Sal
moiraghi compensado que trouxéramos acusava a altitude de 

; 2.87 S metros, enquanto o hipsómetro só atingira 2.693 metros. 
O "map of British Guiana, Published By Authority of 

His Excellency The Governor - Sir Walter Egerton K. C. 
M. C. 1913 - Scale 633.600 or 1 inch to 10 Miles", men
ciona a altitude de 8.635 pés para este pico. 

O engenheiro Benjamín Rondan partiu em reconhecimen
to co1n ordem de chegar até as cabeceiras do Cotitn. 

. Passou outra vez pelas cabeceiras do Cuquena e Caco, 
chegando até em frente é extremidad e oriental da montan ha, 
em águas do Arobopó. Urna larga abertura no planalto, vale 
formado por este ou por águas que vertiam para o Norte, 
impediu süa marcha para a frente. Com receio de ser colhi
do pela chuva em ponto já distante do acampamento, desis
tiu de procurar passagem nesse labirinto empedrado de mon
tículos de formas originais, onde o explorador dificilmente se 
podia orientar. O seu itinerário foi de 6 quilómetros. Tor
nou a ver o pernalta que encontrara na lagoa em que o Cuque-

34 
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na ia buscar suas primeiras águas e trouxe para a colec;a<> 
zoológica o segundo pássaro raro. 

Depois de meio dia, chegou ao aca1npamento Clementi o 
cncarregado da boiada, Davi Venancio Souza Cruz, acompa
nhado do Tuxaua uapixana Cipriano e outros índios carre
gando carne para nosso rancho. Como curiosidade e para de
n1onstrar aos excursionistas extrangeiros que até Roróima os
brasileiros trouxeran1 gado de corte, transportaram para ésse 
planalto as cabec;as dos dois bois abatidos no acampamento do, 
Tenente Coronel Renato. Nessa altitude permanecerá por 
muito tempo ésse sinal curioso da original proesa. E, para 
que nunca mais se apagasse a n1emória desta patriótica ins
pe<;áo, ordenei que fósse esculpida a buril, na rocha fronteira 
a placa deixada pelo Secretário Clen1enti, a seguinte inscric;ao :. 

"GENERAL RONDON 
VIVA O BRASIL 
29 OUT. 1927 
I.<;A.O DE F.RAS'' 

Os índios, que nao conheciam o celebre Monte Verde,. 
experimentaram profunda emoc;áo <liante do extraordinário mo
numento. O Tuxaua Cipriano, ao enfrentar a majestade da. 
muralha <liante do lugar em que havia caído a berma, na en
.corta da montanha, tomado de súbito pela surprésa de tama
nho perigo exclamou, mostrando ao seu companheiro Davi o 
seu estado d'alua: "Eu quería vir ... mas ... bem que nao. 
quería!" Tinha ele desejo e curiosidade de conhecer o pico do 
.Monte que a tradic;ao pinta va de córes fantásticas, mas quando. 
raciocinava sobre os perigos da subida a tao grande altura, tinha 
medo. Acabava, efetivamente, de se confirmar sua intuitiva 
reflexáo. 

Entretanto, os índios taurepás, filhos da Regiáo, tém co
mo es porte predileto as excursóes f eitas ao altaneiro planalto,.. 
de onde contemplam a grandeza da terra que os seus intré
pidos A vós dominaram. 

Os operadores fotográficos aproveitaram o bom te~po· 
para colhér e registrar as impressóes que lhes suscitava cada 
novo recanto descoberto. Como era e último dia de nossa es
tada no planalto, resolví f azer a cerimónia das bandeiras, sob 
a inspirac;ao patriótica do servic;o que acabávan1os de executar· 
na extrema setentrional das infinitas terras do Brasil. 

/ 
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Tarde serena. Céu azul, n1archetado de grossas nuvens 
brancas, cobria o ambiente de aridez em que acampávamos, 
possuídos pela emoc;ao dos mais exaltados sentimentos huma
nos. N un1 mon1ento tínhamos as tres bandeiras desf raldadas 
sobre os penhascos do acampamento, assinalando as posic;óes 
que ali ocupavan1 as terras conquistadas aos 1ndios pelas tres 
nac;óes que as dominavam. O pavilhao nacional, rodeado das 
bandeiras amigas, inclinava-se levemente para o Sul. Branda 
aragem balanc;ava o símbolo da Pátria. indicando o rumo ém 
que ela se estendia, para abrigar 37 milhóes de almas que fa
lavam a n1esma língua, cultivavam os mesmos sentimentos. 

No ato da efusiva saudac;ao, os indios nos acampanharam 
no "Viva ao Brasil" com a emoc;ao do grande gesto de Ami
zade que ali singelamente se celebrava, no gigantesco Rorói
ma, portentoso monumento geológico sobre cujo planalto se 
levantaria o marco divisório dos trés Países que ali confinam 
em solidariedade pan-americana. 

Pela madrugada de l.º de novembro, come<;ou o movi
mento de levantar acampamento. O frío cada vez mais ator
mentava os índios, que já se sentiam mal, sem poder dormir 
ao desabrigo. 

A temperatura registada durante o dia era de l Sºc, a noi
te, porém, descia a 6°c. Para quem s~ dispunha de fogo para 
se aquecer, era n1uito desagradável. Tínhamos de acelerar o . 
regresso por esse motivo. 

Quis ver a extensáo do planalto observado de pontos con
venientes. Com o fotógrafo fiz urna digressao para Este, . de 
onde pude pesquisar o horizonte a largos golpes de binóculo. 
Retrocedemos ás 9 horas e 50 minutos, tomando o rumo da 
Base em que se achavam os of iciais a nossa espera - porque 
nem todos me haviam acompanhado na arrojada expedic;~o, 
como, em regra, acontecía. As 17 horas e 30 minutos, está
vamos á margem esquerda do Cuquena, sendo recebidos pelo 
Chef e do Estado Maior e outros oficiais. 

Ti vemos a má noticia de ter urna faísca elétrica f un di do 
o transformador do receptor radiotelegráfico, justamente na 
noite em que o astrónomo se dispunha a receber os sinais ho
rários para determinac;áo da longitude. Em virtude desse de
sastre, só foi possível determinar a latitude do acarnpamento, 
na Base. 
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O reconhecimento que acabávamos de executar nesta fal
da da f ronteira com a Venezuela e na Guia na Inglesa f oi 
realizado com o caminhamento de 337 quilómetros, do Quartel 
General de Sao Marcos ao planalto do Roróimá. -

Em comemorac;ao a tradicional data católica de 2 de no
vembro, f iz levantar a bandeira nacional envolta com a da 
Venezuela, formando o Contigente e os índios no ato daquela 
cerimónia. 

Para an1arrar o nosso reconh~cimento ao do Tenente Fa
có, partiu o engenheiro Benjamini Rondon até a residencia . de 
um Misisonário protestante : nao só executaria o levantamento, 
como a fotografia panorámica da Linha Venezuela-Brasil
Guiana Inglesa. 

Voltávamos agora para Sáo Marcos, onde chegámos a 12 
de novembro. Nao tendo ainda regressado o Cap. Polidoro 
Barbosa e o Tte. Joaquim Rondon de suas excursóes a Fron
teira da Venezuela, pelos rios U raricoera e U raricapará, man
dei o Tte. Franc;a até o Porto Boa Esperanc;a, para lhes levar 
víveres. Pouco tempo depois chegavam eles, tendo realizado 
ótimo trabalho e atingido aquelas paragens que os expedicio
nários de Rice consideraram dificilmente accessíveis a outros. 
Aí estivera, entretanto, o Cap. Polidoro Corréa Barbosa, e, na 
mesma árvore em que o inglés gravara esta inscric;áo : 

"1 925 - April - '29 
Rice expedition 
'fwo meters to north and one meter 
deep in record Parima mts. Bear 216º 508 1 924 

- V - V - 1 925", 

f icou esculpida esta outra: 

"l. F. Gen. Rondan - Cap. Polidoro - 14/XI/27". 

Foi, a seguir, desenterrada a garrafa branca a que ha
viam aludido os guias de Rice e dela extraído o documento 
seguinte: 

"Cax. Purá - April de '29 de 1 925. 
April - 19 - Chegada 
April - 21 - encentramos aos chirixanos. 

1ndios brancos e f izemos a1nigos. , 
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April 27 achei a Pico de Lesseps de esta montanha. 
Partimos - abril de 29 de 1 925. 
Observac;óes etc. 
Partida expedic;ao 
Alex. Hamilton Rice 
Charles C. Bull. 
George Lee Shattuck 
Wild Arnold 
John Wlhshusen 
William Me. Caleb 
Raymundo Raposo da 
Silvino Santos 
8 Macu Indios 
Rayrrnundo Alves de Sousa 
Antonio José dos Santos 
Chico - Macuxi 
Rodrigues - Macuxi 
Simeon - Macuxi 
Candido Ferreira 
Fong - Chinez 

Mag. Nor. 468 088 

Lat. 3° 2' 5" 
Long. 63° 38' 

' 

dos aos dizeres de Rice os .da nossa expedic;ao. Mais tarde, em 
homenagem ao intrépido explorador, denominei Pico Rice 
aquéle onde fora encontrada a inscric;áo. 
puséramos inicialmente. 

A 15 e a 19 de novembro, fiz comemorac;óes das datas 
pátrias. 

A 6 de dezembro, deixávamos Sao Marcos. Dirigí-me 
a Manaus, de onde prossegui para o Madeira, penetrando pelo 
Jamari, a fim de aproveitar a viagem de regresso na inspe
c;ao da Linha Telegráfica Cuiabá-Santo Antonio do Madeira 
hoje Alto Madeira. , 
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A pesada empreitada da Inspe<;ao de Fronteiras, acres
centava eu outra, nao menos pesada - percorrer 1 500 qui
lómetros em 10 dias, o que significa urna média diária de 25 
léguas ( 1 SO quilón1etros), embora o últi1no trecho, de 350 kn1, 
entre Rio do Sangue e Cuiabá, tivesse sido vencido num ve
lho Ford da antiga Coni.issáo Telegráfica, cujo 111otorista co
chilou, atirando-nos sobre pedras de U111 barranco. Estáva
mos, feliz1nente, perto do sítio de Serrage111, onde se pude
ram fazer os ffecessários reparos para o prosseguin1ento da . 
v1agem. 

Apesar de tamanha velocidade, ia inspecionando. Fato 
curioso: em Utiarit i, os guardas, carreiros, vaqueiros e tro
peiros, chamados civilizados, nao sabian1 ler ne111 escrever -
encarregavam-se de sua correspondencia os funcionários pare
cis, do Núcleo Indígena, onde fundáramos un1a escola, em 
1 913. 

De Cuiabá, parti por terra, para inspecionar a constru
<;áo da rodovia que o Servi<;o de Protec;áo aos f ndios esta va 
construindo, ligando essa cidade ao Porto Simóes Lopes, do 
rio Teles Pires, próximo a cabeceira do Xingu. Inspecionei, 
também, o ramal telegráfico até Rondonópolis e a rodovia de 
Campo Grande a Ponta Pora: 

Depois de telegrafar ao Ministro da Guerra e ao Presi
dente ; do Estado, comunicando-lhes a entrega da estrada aós 
Municípios por~ ela atravessados, dirigi--me ao acampamento 
do Tte. Nicolau Horta Barbosa que ultimava urna variante 
para a povoa<;ao de Dourado, pela antiga estrada carreteira 
da Companhia Mate Laranjeira. Aproveitei a oportunidade 
para visitar o Pasto Indígena dos indios cauás e a Esta<;áo 
Telegráfica desse nome. 

As 9 horas de 9 de fevereiro de 1 928, desembarcava no 
Rio, procedente de Sao Paulo, depois de urna campanha que 
foi magnífico Tepositório de trabalhos, projetos e sugestóes, 
verdadeiras pepitas de ouro para os garimpeiros do futuro 
Brasil. 

Foram 257 días de ininterrupta viage1n - por via marí
tima e fluvial, 10 702 km; a cavalo, 1 801 km; em automóvel, 
2 917 k1n; ' en1 estrada de ferro, 1 896 kn1 - co1n um total 
de 17 3'!6 km. 
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~ara a execu<;áo da inspe<;áo das fronteiras dos Estados 
do Pará e Amazonas f oram executados 4773 km de reconhe
cimento neste e 7 367 km naquele, num total de 12 140 km. 

Terminava a primeira campanha da Inspe<;ao de Frontei
ras, com urna messe de trabalho capaz de compensar o sacri
ficio que fez a Na~ao para conhecer seus longínquos lindes 
com as guianas Francesa e Inglesa e com o Sul da Vene
zuela. 

Em agosto desse mesmo ano apresentava substancioso re-
latório, con1 ·quadros de observa<;óes meteorológicas, de distan
cias medidas entre pontos importante e 12 relatórios anexos_: 
do meu Chefe de Estado Maior, dos ~djuntos, dos ajudantes 
.de ordem, dos encarregados dos servi~os cinematográficos, do 
servi<;o telef otográfico, dos trabalhos censitários das tribos dos 
rios U<;á, Uraricoera, Surumu, Coquenan, dos servi<;os de geo
,Jogia e botanica. 

Apresentei, também, dois mapas desenhados no Escritó
r10 da Comissao Rondon : 

1) do rio Oiapoque, na escala de 1/ 500 000 
2) do Território do Alto Río Branco. 

\ 

' 
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INSPEC.::ÁO DE FRONTEIRAS 

2.ª CAMPANHA 

(GUIANA HOLANDESA, VENEZUELA, COLOMBIA, 
PERU, BOLíVIA) 

I 

A 22 de fevereiro, fui ao Escritório, onde já havia ins
talado, desde o início, o Quartel General da Inspec;ao de 
Fronteiras. 

A 28, fui conferenciar com o l\i1inistro da Vjac;áo. A 
par dos substanciais relatórios sobre as linhas telegráficas que 
vinha apresentando, pediu-me um resumo que lhe permitisse 
defender a conveniencia de cuidar da conserv.ac;áo da linha, 
como meio de integrar ao patrimonio nacional o território por 
ela atravessado, be1n como difundir a civilizac;ao, co1n o po
voarnento que se vinha realizando gradativan1ente. , 

Enquanto cuidava de assuntos relativos as. linhas telegrá-
ficas preparava o relatório dos trabalhos que a Inspec;ao de 
Fronteiras acabava de realizar. 

A 2 de abril, partimos para Cambuquira, de onde regres
sámos a 24 - 1neio de ganhar fon;as para a segunda Cam
panha. 

A 26 de julho de 1928, seguía para Manaus o primeiro 
escaláo desta segunda Campanha - Major Boanerges; Ca
pitáes Polidoro e Adir; Capitao médico 'Iourinho; Ttes. Fa
có, Lima, Guerreiro, N oronha, Adriano (médico) ; Capitáo
Tenente Reynaldo de Carvalho, dois inferiores da Marinha, 
cinco do exército, tres radiotelegrafistas, dois mecanicos, um 
ordenanc;a e un1 auxiliar do operador cinematográfico. ln
corporaram-se a expedic;ao o Dr. Sa1npaio, professor de bo
tanica do Museu Nacional, e o escritor Dr. Gastao Cruls. 
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A 17 de agosto, embarcava eu no Prudente de Moraes. 
A Capitanía do Pórto permitiu a saída do · paquete em 

péssimas condic;óes e levámos arrastando-nos, porque a maior 
parte do tempo só funcionava urna das caldeiras. Nos por
tos, iam elas sendo reparadas e em Belém, onde só chegámos 
a 3 de setembro, aproveitei nova pausa f orc;ada para> visitar 
a priineira sec;ao da Estrada de Ferro de Braganc;a. No trem 
especial de inspec;ao seguiu conosco, entre outros, o Dr. Gas
táo Cruls. 

A 7 ancorávamos em óbidos, onde o Major Polidoro B·ar
bosa e o Tte. Adriano Silveira, da turma da Guiana rlolan- . 
<lesa, vieram-me informar sobre os servic;os que lhes havia1n 
sido confiados. 

A 9 chegámos, finalmente, a Manaus. Pela demora de 
nossa viagem nao pude, infelizmente, alcan<;ar os diversos che
f es de turmas antes de partirem para seus respectivos seto res. 

A 13, saíamos de óbidos para a fronteira holandesa, pe
netrando no Trombetas pelo furo Maria Teresa. Tomei a 
penetrac;ao pelo Trombetas e seu afluente da margem esquer
da, o Cuminá, como eixo principal da explora<;áo, rumo aos 
afamados Campos Gerais - pela primeira vez descobertos pelo 
Padre Nicolino e que a explora<;á.o de Mme. Coudreaux levou 
até as proximidades da f ronteira - . cerca de 150 quilo1netros 
aquero .da nascente do Cuminá. 

Era a cordilheira Tu1nucumaque, divisa co1n a Guiana Ho
landesa, considerada inacessível pelo lado brasileiro. En1 vis
ta de suas dificuldades, tomei a miro a thefia dessa expedic;ao. 

A 14, largou nossa embarcac;áo para o acampamento do 
Tronco, início das cachoeiras do Cuminá - e dos embarac;os 
que se sucederiam em série ininterrupta. 

Penetrámos no rio : cachoeiras e, coro elas, obstáculos a 
crescer, por tal forma, que resolvi modificar a organiza<;ao 
da expedic;áo, reduzindo a bagagem ao menor volume possível 
e mandando regressar a Manaus a lancha Amazonina, a .alva
renga e os batelóes que nao podíamos mais utilizar, ficando 
no porto duas etnbarcac;óes apenas. Mandei, ao mesmo tem
po, que o Tte. Franc;a voltasse a óbidos, para trazer mais 
mantimentos, urna vez que a demora seria maior do que su
puséramos inicialmente. 
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O impaludismo grassava de modo assustador no baixo 
'Trombetas - invadindo o aca1npamento de vanguarda - e a 
viagem se tornava cada vez mais penosa. Sucediam-se as ca
<:hoeiras - Tronco, La je Grande, J undiá, Caldeirao, Patinho, 
Martinho, Inf erno, esta com cerca de SO metros. Recolheu
se, ent_áo, ao Rio o Major Polidoro que também caíra com 
impaludismo. 

A 16 de setembro, atingimos a cachoeira do Mel. E ra 
<> início da segunda série de grandes trope<;os da navega<;ao do 
Curimá. A largura do rio, de 400m. acima da cachoeira do 
Inferno, reduzira-se a 200, na do Mel, onde fizemos aca1n
pamento. 

Pena é que se tivesse retirado o Major Polidoro, pois to
dos os doentes vinham entrando em convalescen<;a. 

Prosseguia a viagem, penosamente. O calor era causti
cante. Dentro da canoa, com sol a pino, chegámos a sup9r
i\ar a temperatura de 42ºC. 

, Recebía111os notícias das outras turmas. 
Telegrafava-n1e Boanerges, a 28 de seten1bro: 
"Fiz excursáo cerro Cucuí, cuja altitude determinei 

480 metros. Tirámos panorama, fotografámos marcos fron
teira Venezuela. Turma Cassiquiári se reunirá a minha no 
I~ana. Vou fazer Piquie. Con1binei Dr. Glycon encontro ca
choeira Tunuí, no I<;ana, devendo ele n1e esperar se eu, até 
sua chegada, nao tiver ainda regressado do alto Cuiari ". 

"Desci hoje Cucuí, tendo ali despachado minha turma na
turalista destino alto Cassiquiári. Estou boca rio Xie que su
birei amanha, levantando até seus forn1adores Tuapori e Ca
nhocandela. ~ste rio é habitado son1ente parte baixa, muito 
aquém citados afluentes". 

"Vou subir Xie motogodile. Dentro 7 dias estarei sua 
foz río Negro para subir Ic;ana. Alén1 <leste río vou levan
tar seu afluente Cuiari que é linha fronteira até suas cabe
ceiras. Retrocedendo, prosseguirei I <;ana até fronteira para 
descer e subir outro afluente Aiari donde passarei para Uau
pés pelo varadouro existente. Subirei este río até a foz Que4 

rari, extremo f ronteira - Descendo Uaupés até embocadura 
seu aflente Papori que subirei também por ser linha de fron
teira. Se dispuser tempo levantarei também rio Tiquire, aflu
ente Uaupés muito povoado". 
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Cooperaram com o Capitao Boanerges o botanico Dr. Fe
lipe Lusterlbourg e o geólogo Dr. Glycon de Paiva Teixeira 
do Ministério da Agricultura - na fronteira com a Colón1-
bia e a Venezuela. J á havia o Dr. Lusterlbourg colaborado 
na campanha de 1927 ao rio Diabo que é a fronteira com a 
Guiana Inglésa. 

Com a estac;ao rádio que conduzíamos e instalávamos nos 
acampan1entos, ia recebendo e transmitindo despachos - Rio, 
Belém e óbidos. Podía assim atender as administra<;5es da 
Comissáo Telegráfica, do Servi<;o de Prote<;áo aos fndios e 
<las tunnas da Inspec;áo de Fronteiras. 

A 6 de outubro, pregou-nos o Dr. Cruls un1 bom susto: 
.após o jantar, sentiu-se mal e recolheu-se a barraca. Pioran
<lo, chamo u o Prof essor Sampaio, seu co1npanheiro de rancho, 
que acudiu, assim como todos nós. Encontrámo-lo deitado no 
chao e, quando o recostámos;, expeliu golfadas de s~ngue. Fe
lizmente o médico, Dr. Gertun, aplicou-lhe logo inje<;5es que 
detiveram a hemorragia e o fizeran1 n1elhorar, a ponto <le já 
estar acendendo um cigarro quando o deixámos, para repousar. 

No dia seguinte partimos para o novo acampamento, o 
do Breu, o Dr. Cruls com o Dr. Sampaio e o médico. Lá 
nos detnoraríamos, podendo ele, assim, observar a dieta rigo
rosa que lhe f6ra prescrita. Dr. Cruls recuperavc:i.-se sensivel
mente, firmando a sua resoluc;ao de nos acompanhar. 

Cuidán1os de rnelhorar o acampamento, onde nos dete-
ríamos para organizar a marcha para cima. -

A 21 de outubro partíamos. Depois de grande azáf a
rna, tomou a mon<;ao rumo da f ronteira, fazendo vanguarda 
a canoa capitanea. Eram 10 embarca<;6es, conduzindo algu
mas delas urna tonelada que era preciso, as vézes. descarre
gar completamente, para vencer as corredeiras, de degrau em 
degrau. Alargou-se o rio, atingindo 800m. E o seu leito era 
urna só pedreira, sobre a qual iam os carregadores pulando, 
com pesados volumes ao ombro, podendo qualquer descuido 
dar lugar a irremediável desastre. 5 horas e meia levámos para 
transpor a corredeira Tracuá ! E assim prosseguimos. De
pois de vencer numerosas corredeiras, deparou-se-nos urna mu
ralha de quartzo diorítico a atravessar o rio de lado a lado, 
formando cachoeira belíssima porém di ficílin1a de transpor -
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entao, mais urna vez: canoas aliviadas de suas cargas trans
portadas a ombro, embarcac;6es guindadas por meio de cabos. 

A 26, transpúnhamos a linha do Equador - dias e no1-
tes com a n1esn1a dura<;ao, surgindo subitamente, sem cre
púsculo. 

A 28, abordámos a célebre ilha do Garrafao onde mo
cambeiros havian1 trucidado índios pianacotós. Fóra isso re
presália, pela n1orte de um 1nocambeiro. Os pianacotós, por , 
su~ vez, mataram este em def esa de índias que ele escraviza
va - negros fugidos d0 cativeiro, vinham esses n1ocambei
ros reduzir índios as condic;óes de vida as quais haviam eles 
preferido todos os riscos, o da própria morte ! 

A 29, nova série de corredeiras. 
O rio transformara-.se em pedreira, o leito era vazio, em 

degraus sucessivos, até atingir 20 metros sobre o nível que 
trazíamos. Parecia impossível levar a cabo nossa empresa. 
Mas nao esmorecíamos e íamos alando as canoas a cabo, guin
dando-as, as vezes, sobre escadas que aí se construíam. É 
que nos empolgava um grande ideal ! 

Depois de dois días de luta rio acima, foi preciso repa
rar as canoas avariadas pelo arrastamento sobre as pedras. 
E assim prosseguíamos, lutando com as maiores dificuldades. 
Era urna verdadeira epopéia. 

Os diversos setores de trabalho continuavam, entretanto, 
suas atividades, ' 

Na praia do pon tal do Marapi, encontrámos um grupo 
de índios que aí se achavam aca1npados e que f ugiratn quan
do nos aproxi111ámos. Deixaram, entretanto, en1 tres tapiris 
onde bivacavam, n1uitos objetos que anotámos para nossos es
tudos etnográficos. 

Até aqui viajávamos com tempo excelente, mas a 9 caiu 
chuva torrencial. Tremenda tempestade, como em geral as da
quela zona, · com ronco mugir de trovóes e raios a flamejar 
em espirais de f ogo. Nao se prolongou muito, felizmente, e 
a noite foi deliciosa. 

Viajávamos na zona mais freqüentada pelos índios, onde 
eles viviam, passando de um lugar para outro, como nómades 
que era1n, em busca de elementos de vida. 

A margem direita do rio, um morro e, na sua base, u1na 
capoeira com pés de algodao carregados de capuchos abertos. 

• 
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Duas canoas de lasca de jat9bá indicavam um porto onde 
parámos para examinar o caminho visível no barranco. 

Tomamos um trilho que nos conduziu a u1na roc;a, de
pois de caminharmos cerca de 800 n1etros para o interi9r. 
Era dos pianacotós. Plantada de 1nandioca e cana, com mui
tos cajueiros em frente, era bastante extensa. No 1neio er
guia-se a maloca dos 1noradores do lugar, un1 rancho de for
ma conica, se1nelhante aos dos índios quep-queri-uates e nham
biquaras, co1n u111a única porta de um metro de altura e 80 
cn1. de largura. Na frente dessa maloca, dois ranchos aber
tos, de duas águas, completavam o conjunto da pequena aldeía. 

N inguém foi visto. Entretanto, ali estavan1 os sinais de 
terem seus habitantes deixado naquele momento o terreiro. 
Havia, nos ranchos abertos, beijus, massa de mandioca, pe-

tneiras, pil6es, balaios, tipitis, bancos de madeira, flechas e ar
cos. Nos jiraus, cabac;as de todos os tamanhos e feitios. Es
palhados pelo chao, cajus, cará, mandioca, mamá.o, batata, ba
nanas, ananáses, cana, talos novos de palmeiras e muitos obje
tos usuais na vida indígena. No rancho cónico havia 7 ~e
des armadas. Pendurados nas paredes sobre os jiraus, arcos, 
flechas, cabac;as, pacarás e grande quantidade de objetos de uso 
.do1néstico. 

No terreiro, galinhas e sinais da existencia de caes. Ne
ahum papagaio ne1n arara. 

Como nao víssemos nenhum indio, apesar de repetirmos 
·palavras .que lhes fizessem compreender a disposic;áo an1igável ' 
com que alí estávamos, retirámo-nos .eu e meu ·filho Benjamim, 
-0s únicos a nos adiantarmos para lhes falar. 

No meio da entrada da porta da maloca canica fincámos 
·O facao que havíamos levado de presente aos novos amigos. 
Tínhamos certeza de estarem eles vendo e apreciando nosso 
movimento, no seu terreiro. 

Retomámos as 
.do ouvimos gritos 
buiam nosso gesto 
f azer a sua aldeia. 
ao porto para nos 
.carinho. 

canoas e íamos continuar a viagem, quan
no barranco: eram os índios que retri
de amizade, a visita que acabávamos de 
Carregados de bananas e beijus vinham 

demonstrar que eram acessíveis ao nosso 

Desembarcámos novamente para lhes falar, mas se reti
raram deixando, no caminho, un1 cacho de bananas. Repeti-

1 

.. 



54-0 ESTHER DE VIVEIROS 

mos, entáo, as n1esmas palavras com que havía1nos entrado 
na aldeia: 

"Camai ité auri cunaru isoi neneche - Espere lá, eu que
ro falar com voce". 

" Aquiché ani.oro uiá - Voce está vendo que eu sou seu 
an1igo". 

Animaram-se, enta.o, dois índios e un1a índia, a sair do 
n1ato, visivelmente nervosos. Tren1iam ao f alar consco. 

Abrac;ámo-los convidando-os a se aproximarem das ca
noas para melhor ver a mon~áo. O que n1ais os impressio
nou foran1 os nossos caes - talvez nunca tivessem visto ne
nhuns assitn tao grandes. Mandei desencaixotar machados,. 
fac6es e pano verinelho para os presentear. Quis, porém, fa
ze-lo na sua aldeia e por isso levei-os até lá. Recebera1n, com 
agrado, e agora confiantes, tudo quanto lhes oferece1nos : para• 
cada un1, um machado, um terc;ado e um peda<;o de pano ver
melho. O Dr. Cruls ofereceu-lhes mic;angas. Outros compa
nheiros, tesouras e espelhos. 

Acompanharam-nos depois até o porto, onde nos despe
dimos, - dando-lhes ainda latas vazias, que f oran1 acolhidas 
com vivo interesse. Quiseram saber quando voltaríamos. 
Marcámos-lhes tres luas para o nosso regresso. Era nosso 
prin1eiro encontró com esses índios que sabíamos serem do 
grupo pianacotó. Eram f artes, sadios, bem conf or111ados. I1n
pressionaran1-nos agradavelmente, mais ainda, pelo seu natural 
a~etuoso. A desconf ian<;a que n1anif estaram inicialmente, pro
v1nha, por certo, da trai<;ao dos negros fugidos e das cruelda
des por eles praticadas na- época dos quilombos. 

Prosseguimos, depois de cordiais despedidas. 
Enquanto se transpunha nova cabeceira, penetrei so~inh<> 

cerca de meia légua para o Nascente, afim de explorar os be
líssimos campos que se estendian1 para Norte, E ste e Sul, a 
perder de vista. No meu regresso a beira do rio, correram 
<>s meus caes um veado campeiro, prova indubitável da exten
~áo dos campos. O Curimá só era habitado até a cachoeira 
do Tronco. Percorríamos, pois, trechos completamente des-
conhecidos. 

Comemorado de n1odo original, o 4()0 aniversário da pro
clamac;áo da República, o eternamente glorioso 15 de Novem-· 
bro - um punhado de brasileiros a varar aquelas paragens,. 
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rumo a fronteira da Pátria, até onde nem mesmo portugue
ses haviam penetrado, glória que pertencia ao Governo que 
tomara tal iniciativa. 

Cac;ada interessante - a moda dos índios - fez o Dr, 
Gertun. Ouviu o pío do gaviao pinhé pedindo a senha a 
anta que repousava ao sol e nao tardou a responder por for
tes assovios. Continuavam os dais amigos a se entender, mas. 
antes que a anta recebe9se a visita do pinhé, descobrira-a o, 
ca<;ador deitada, a espera que o seu bom amigo a viesse ali
"Yiar dos carrapatos rodoleiros que a atorn1entavan1, saciando, 
ao mesmo tempo a sua forne. Tiro certeiro interrompeu O· 

diálogo e as esperanc;as dos dois amigos da floresta ... 
Sobre o campo das Maxalalagás erguia-se um belo mor

ro, com a forma de carapac;a de jaboti - no seu cima é que 
levantámos um mastro onde ao meio-dia de 19 basteamos a 
Bandeira Nacional, acompanhartdo, em tao longínquas para
gens, a emoc;áo cívica que, nos corac;6es brasileiros desperta 
essa data. Saudando nosso amado Pavilhao que nessas para
gens tremulava pela primeira vez, contemplámos o vasto hori
zonte da f ronteira que até en tao se havia conservado fecha
da. Ao local onde haviarn aportado as canoas, a 400 quiló-
1netros da cachoeira do Tronco, demos o nome de Porto da. 
Festa da Bandeira. 

Os campos onde nos achávamos eram parecidos com os. 
<lo planalto central - chamava111-se Campos Gerais do Pla
nalto ,do Norte, ou da Cordilheira Tumucumaque. 

Pareceu-me conveniente assinalar com um mastro um pon· 
to da margem direita do rio, onde comec;ava, efetivamente, a 
f aixa lin1ítrof e. PoucQ acima des se ponto, come<;ámos a pe
netrar na grande S?-liencia da fronteira que entrava pela. 
Guiana Holandesa, formando urna pronunciada hérnia geográ-
f ica, onde nascia o Cuminá. 

Na largura dessa faixa, era essa zona despovoada de ín
dios. Por outro lado, tudo levava a acreditar que seria ter-
ritório onde nunca pisara ~ivilizado, o que explicava o desco
nhecimento em que estava o Governo de tao interessante zo
na do território nacional. 

Nos so vizinho tinha, entretanto, perf eita ciencia das raías 
do seu território, pelos exploradores e viajantes ilustres que
haviam atingido a Corclilheira. O brasileiro, malgrado o san-
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gue portugues e índio .que lhe corría nas veías, nao se preo
<:upara em explórar o seu País. Con1 a República é que apa-

. receram as tentativas mais sérias nesse sentido. Concluiria 
a nossa expedic;ao o conhecimento da periferia da Na~ao, fi
cando apenas por explorar certas mesopotamias compreendi
das entre os grandes ríos a serem .descobertos. Prosseg~ía
mos vencendo as dificuldades que o rio apresentava a nave
gac;ao e realizando trabalhos de explora<;ao. 

Eram. tao grandes essas dif iculdades que resol vi formar 
urna ·base central de opera<;6es no Campo daR Colonias, para 
nela apoiar o reconhecünento da Cordilheira e da linha da 
f ronteira. Cumpria, entretanto, averiguar os obstáculos que 
as cachoeiras oporiam a nossa marcha. Assim, enquanto se 
organiza va o acampa1nento da futura base, . fui com meu fi
lho fazer um levantamento, rio acima, na menor canoa, se
guida pela· da mira. · Trabalhávamos com afinco, quando prin
cipiou · a cpover, o que vinha causar sério transtórno ao nosso 
pous9 a.o· relento. Galgávamos, para fugir a umidade, un1a 
colina de 30 metros, preparando urna fogueira. O fogo é o 
grande amigo dessas ocasióes. Por isso é que o homem pri
mitivo viu nele Agni, o deus da barba de ouro, o amigo;, o 
protetor desvelado, que lhe tornava a noite em dia, que a aque
.cia com seu hálito quente e caricioso. Junto a fogueira, fa
zendo da macega colchao, conciliámos sono reparador que o 
-cansa<;o e a falta de alimento havian1 preparado. 

No dia seguinte, antes de descer da colina, esquadrinhá
mos os arredores desse observatório in1provisado, voltando ao 
acan1pamento ricos de dados para os nossos trabalhos. Mas 
encontrámos, em caminho, companheiros ansiosos que vinham 
ao nosso encal<;o, sabendo que nao tínhamos recursos. E se
guimos juntos para o acampamento onde nos esperava lauto 
jantar de fígado de jaboti, prato apreciadissimo no Norte. 

GENERAL DE DIVISAO 
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INSPEC:A.O DE FRONTEIRAS 

2.ª CAMPANHA 

(GUIANA HOLANDESA, VENEZUELA, COLOMBIA, 
PERU, BOLfVIA) 

II 

·Continuávamos a vtaJar em plena estiagem. A tempera
tura baixava e a varia<;áo de pressao atmosférica atingia, as 
vezes, 3n11n em um dia. 

Os diversos setores de trabalho estava1n em pleno fun
cionamento e eu ficava a sonhar com postos novos - a 
margem esquerda do rio, com seus campos esplendidos, per
mitiría a cria<;ao de gado, em larga escala, enquanto que a 
mata luxuriante, na margem direita. f acilmente se transfor
maria em lavoura de grandes propon~6es. 

Prosseguía111os, f azendo levantamento pel~ margem ou na
vegando, quando era isso possível, estuda~do os naturalistas 
e tomando notas o cronista que tínhamos o privilégio de ter 
em nossa companhia. 

A 5, enquanto esperávamos o regresso dos homens que 
eu despachara. em busca de tres de nossos caes que se haviam 
extraviado, resolvemos ver de perto o nosso Pao de A<;úcar, 
pico que vínhamos observando de longe. .A.s 7, partia a pe
quena caravana - eu, o n1édico, o cronista, o topógrafo -
em busca do grande monólito que calculávan1os poder atingir 
com urna hora de marcha, n1as, quanto mais andávamos, mais 
distante nos parecía o gigante de granito - · curiosa ilusao de 
ótica. 

Chegámos mortos de se.de - mas em váo varámos de um 
lado para outro o buritizal de urna cabeceira; inutilmente ten-

35 
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támos furar urna cacimba e tivemos de voltar a urna poi;a de 
água de chuva, na rocha da orla da cabeceira, para beber, ape
sar dos detritos de toda espécie que aí se continha111. 

Embora COlTI a sede ainda mais agui;ada, cumpria nao 
perder tempo. Era penosíssima a ascensao. Resolveu o mé
dico ficar deitado na pedra da base, a nossa espera. Diante 
dessa resolu<;áo, propus a subida por outro ponto mais aces
sível, 

Enquanto isso, o topógrafo, Benjamim, con10 n1ais 111oc;o 
e mais ágil, prosseguia por um curioso processo: subía sen
tado, de costas para o cume, com movimentos conjugados de 
pernas e bra<;os. 

Seguía com os companheiros e quando, depois de duas 
horas de inauditos esfór~os, atingimos o cume, já o Benja
mín havia inscrito o seu nome e a data do f eito, e se pre
para va para descer. 

Deitámo-nos sobre a pedra quente, para dar tempo ao 
corai;áo de reton1ar o seu rittno, antes de iniciar nossas obser
va~6es. Deseemos, depois, acossados pela sede. Tudo o que 
encontrámos foi un1 pouco de água de chuva, dentro das do
bras das fólhas de piteiras aí existentes - isso nos permitiu 
un1 n1elhor respirar. Ao anoitecer, atingimos o Paru e puse
mo-nos a beber tao sofregamente ,que foi necessário pousar 
na macega, incapazes como ficámos de qualquer esfór<;o. 

Prosseguiámos, vencendo trope<;os, labirintos de canale
tes. O rio estava tao atravancado de paus caídos que tomei 
a resolu<;ao de concluir o levantamento por terra e pela orla 
da mata, até o f im dos campos gerais. 

Ficou assentado o regresso do Prof. Sampaio e do Dr. 
Cruls. Nada mais adiantariam no conhecimento do vale do 
Cuminá e da faixa da fronteira do gigantesco despontamento 
do Pao de Ac;úcar sobre o Planalto. Acompanhar-nos-iam, 
porém, até nova ascensao do Pao de Ac;úcar. 

Tivemos, ao chegar a base <leste, o cuidado de cavar dois 
poc;os no Jeito da cabeceira, o que nos proporcionou abun
dahci~ de água. Dei-lhe o nome de cabeceira Rica, pela 
a~undancia de ca<;a e profusáo de paln1eiras. Um exército aí 
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encontraría, em caso de necessidade, recursos para viver mu1-
tos días. 

Dr. Sampaio nao pode subir. Seu cora<;áo privou-o do 
prazer de galgar o mirante da Inspec;ao de Fronteiras, de onde 
eram estas do1ninadas por esplendido golpe de vista. 

.As 15 horas, levantámos a Bandeira na divisa, sóbre o 
pico que ton1ou o nome oficial de Ricardo Franco, como !·10-
111enagen1 a esse heróico demarcador de fronteiras. Em frente 
a guarda de· honra da Bandeira e do meu Estado l\1aior, 
justifiquei, em rememora<;ao histórica, os n1otivos que me 
levaram a dar esse nome ao pico, e o de Silva Pontes a um 
1nonte f ronteiro. 

O Dr. Gastao Cruls pronunciou, entao, palavras de en
tusiasmo e de esperan<;a no fu tu ro da Pátria, caracterizando 
os feítos concretizados nesta magnífica síntese patriótica. A 
corneta · toco u "marcha batida" e os expedicionários f izeram 
continencia ao símbolo da Pátria. Era a primeira vez que 
nessa regiao, a 686 quilómetros de óbidos, pisavam brasilei
ros. 

Foi gravada no granito do Pico Ricardo Franco a se
guinte inscri<;ao : "Inspe~o de Fronteiras General Rondon. 
Viva o Brasil 10 de dezembro de 1929 Pico Ricardo Franco". 

Depois, observa<;6es, fotografias. 

_ A 13, dando por f indos os seus trabalhos, , partiam o 
Prof. Sampaio e o Dr. Cruls. Co1no últin1a lembran<;a des
ses queridos companheiros, tirámos fotografías de grupos. 
Despediran1-se, entao, levando nossos melhores votos de re
gresso, sem acidentes, ªº lar e a sociedade. 

Ficou assentado o levantamento da cabeceira 29 de De
zen1bro, até sua confluencia com o Parumá e <leste até bem 
em baixo, para se formar idéia exata da dire<;áo do vale. 
Nosso reconhecimento seria, assin1, informa<;ao segura sobre 
a melhor linha de invasao, ein caso de fór<;a maior e suprema 
necessidade. 

A 29, atingíamos a fronteira - a 741 quilómetros de 
óbidos e a 31, últi1110 dia do ano, terminaríamos o reconhe
cin1ento da grande penetra<;áo, desvendando o n1istério que 
encobria esses lindes da nossa fronteira con1 a Guiana Holan
desa, considerados inacessíveis. 

\ 
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Lavrámos um marco de acapu e duas testemunhas, para 
assinalar a fronteira - marco de descoberta e identificac;ao. 

Foi ele fincado no día l.º de janeiro de 1929 - dia 
em que todos os povos comemoram a fraternidade, para a 
qual tendem os humanos; con1emorávemos nós ao mesmo 
tempo a conclusa.o dos nossos delicados trabalhos neste se
tor. Levantaram-se as Bandeiras confraternizadas do Bra
sil e da Guiana Holandesa. Ao lado do marco, na face vol
tada para a vertente brasileira, foi enterrada urna garrafa 
con ten do a ata de identifica<;ao e posse da f ronteira, encer
rada numa sobrecarta grande tin1brada com o título da Ins
pec;áo, moedas diversas, balas de revólver e de espingarda. 

A ata f oi assim redigida: 

"Inspec;áo de Fronteiras - Ministério da Guerra. 
Aos dez dias de janeiro de 1929, nesta cumiada da cor

dilheira Tumucumaque e divisor das águas do rio Cumpini 
com as do rio Tapanaom, nas cabeceiras do Maní com águas 
do Paxeu, a Inspec;áo de Fronteiras, pelo seu chef e. o Gene
ral de Di vi sao Candi do Mariano da Silva Ron don. fez fincar 
0 2.º marco de identificac;ao e posse efetiva da Fronteira 
con1 a Guiana Holandesa. E para constar em todo o tempo, 
encerra esta ata numa garrafa encontrada en1 um tapiri <le 
índios, próximo da qui, assinando ele, Inspetor de f ro;1~eiras, 
e o engenheiro encarregado do levantamento topograftco e 
enterrando a garrafa ao lado do marco, na face voltada para 
o Brasil. 

Viva a República Brasileira ! 
2.º marco da Inspec;áo na Fronteira do Brasil com a 

Guiana Holandesa, na cordilheira Tu1nucumaque, divisor das 
águas do ribeirao Mani com as do Paxeu, 1'0 de Moisés de 
141, 10 de janeiro de 1929. 

Assinado - General Gandido ~1 . da Silva Rondan. Ins
petor. Benjamim Rondan, engenheiro encarregado dos traba
lhos topográficos". 

As 
sileira. 
gloriosa 

13 horas, descían1os, depois de arriar a Bandeira bra
Deixámos a holandesa no mastro e1n homenagem a 
N ac;ao amiga, ten do executado nosso programa. 

I 
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Atravessáramos flc:>resta de grande porte, semelhante a 
da cumiada da cordilheira e divisor do Paru com o Parumá, 
galgáramos picos de cota maior de 500 metros, correran1os 
a cumiada da serra Paxeu, a cavaleiro, 400 metros, <leste rio. 

Cuidei de pagar o servi<;o dos índios que nos havian1 
servido de guias, presenteando-os com facas, f acóes, mic;an
gas e machados. Ao tuchauna ofereci 1neu canivete de mato. • 
Dei-lhes também sabao, sal e todas as Jatas vazias em que 
co11duzíran1os mantin1entos. Despedin10-nos, entao, desses bons 
amigos. 

Rumámos para a base central de Campo de Colinas. 
Desde quando aí dormíramos, Benja1nim e eu, formáramos o 
projeto de utilizar o excelente observatório que era aquele 
morro. Do seu pico cruzaríamos visadas azimutais, com os 
pontos salientes do planalto e da cordilheira, para um levan
tamento topográfico efe interse<i>es. Chegára o mon1ento. 
Para lá partimos. Subida penosa porque tínhamos os pés em 
mísero estado, pela falta de cal\ ado, destruído pela chuva e 
pelos atoleiros. 

Executá1nos o trabalho fotográfico e de levanta1nento que 
nos popuséramos e concluíinos o exan1e da faixa fronteiric;a. 

E ra, assím, possível ~ompletar a configurai;ao topográfica 
da cordilheira, dentro dos lindes que estudáramos. Colhemos 
ele1nentos etnográficos - peda<;os de urnas f unerárias e lou
<;as - que ine pareceram de grande valor. 

As 11 horas do día 15 voltávamos a base central de 
Campo de Colinas, após 45 días, com a inspec;ao e o grande 
reconhecimento completamente executados. 

Segundo as instru<;óes que eu deixara, f ora o acampa
mento n1uíto melhorado, tendo sido construídos ranchos e de
pósitos. Fícava aí o testemunho da a<;ao do Governo Federal 
nun1a f ronteíra completamente desconhecida. 

Dei, entao, por terminado o servic;o da inspec;ao, organi
zando a retirada para óbidos, base reguladora. 

A 16 de janeíro deixávamos a fronteira que ídentificá
ran1os e da qual tomáramos posse, em nome do Governo Fe
deral. Fizen1os pouso e1n Campo do Monduricao, a espera 
dos bateloes que deveriam chegar para o servi<;o de transporte. 
Con10 chovia ! Aliás, nao havia noite sem chuva na floresta. 
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Pela mu ita umidade .que se condensa va com o frío noturno, 
costumávamos dizer que ,-,ª floresta chora a noite". 

A viagem prosseguia, lentamente, sendo necessário parar, 
com freqüencia, para reparar as canoas avariadas. 

En1 Duas Canoas, estava1n índios a nossa espera. Fomos 
a sua aldeia' - onde nos recebera1n co1n alegria - negociar 

• 111antin1entos de que carecían1os e deixar brindes. 
Ta1nbém visitámos tres outras aldeias, todas de índios 

pianaootós, colhen~o ·elementos ;~tnográfico,s . 1Criavam oáes 
que iam negociar con1 os pretos Boschs, na Guiana, trocando
os por objetos de que necessitava1n. Tinhan1 com eles muito 
cuidado, nutrindo-os ben1, preservando-os, en1 cercados, do 
pulez penetrans (bicho de pé) e, quando cac;ava1n, carregavan1-
nos ao ir e ao voltar, para que se náo esfalfassem. 

Continuámos, depois, vencendo os mesmos obstáculos da 
subida, e a 27 tivemos de nos deter, para cuidar dos impa
lu<;lados e pa1'.a transmitir teleg_ran1as.' Prosseguimos para, 
depois de inúmeros trope<;os, inclusive a perda do meu fiel 
cáo Tauser, chegar a óbidos a 11 de fevereiro. Aí, na visita 
ao Ginásio Obiden.se, o seu diretor, Prof essor Marcos N unes, 
of ereceu-n1e o Diário do Padre Nicolino, que me havia em
prestado con10 fonte de informac;óes sobre parte da Zona per
corrida. 

Aguardavan1 a minha chegada meu Chefe de Estado Maior, 
Major Boaner.ges, meu Ajudante de ·ordens, o Contador, o 
etnógrafo. 

Acolhida estusiástica, festas, visitas, a par do tr.abalho 
de en1balar material e bagagens, de fazer pagamentos além 
de mil providencias a tomar. A 17, embarcávamos no :Duque 
de Caxias, para a viagem de regresso. 

Recebera o paquete ordetn de alterar o itinerário de modo 
a passar em Gurupá. Íamos fotografar e filmar as ruínas do 
Forte en1 que repousara Antonio Raposo de sua arrancada 
do Tieté aos Andes e ao Pacífico. 

Concluídos os nossos trabalhos, despedimo-nos do inten
dente e das pessoas que nos receberan1, suspendendo ferro o 
Duque de Caxias as 11 horas. A 6 de mar~o entrávan1os na 
baía de Guanabara. 

Os oficiais chefes das turmas dos ríos Japurá, Juruá e 
Pu rus recolheram-se ao Río de acordo com ordem anterior. 

; 
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Realizado o programa que eu trac;ara, ficava inspecio
nada grande parte de nossa f ronteira com a Venezuela, a 
Coló1nbia, o Peru, a Bolívia, mediante a penetrac;áo e o estudo 
das linhas de acesso construí das pelos rios Negro, Ic;ana, Uru
pés, J avari, J uruá, Breu, Pu rus, Acre, Abuná, J apurá. 

Incorporara eu, a Inspe~ao de Fronteiras, o acervo da 
antiga Comissáo de Linhas Telegráficas de M:,ato Grosso ao 
Amazonas, podendo, assi1n, dirigir-lhe os trabalhos, embOra 
chefiando pessoalmente o acesso a cordilheira Tumucum~que, 
até entao considerada inacessível. 

Foram também, meus colaboradres, nesta segunda cam
panha, os l.º s. Ttes. Lima de Figueiredo e Aurino de Souza 
Guerreiro e o Capitao Parreira. 
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INSPE(ÁO DE FRONTEIRAS 

3. ª CAMP ANHA 

I 

Era minha inteni;ao seguir, desta vez, pelo interior do 
Brasil, para ganhar em Belém do Pará a navega<;áo do Ama
zonas, em demanda da f ronteira da Venezuela, em Cucuí, de 
onde iniciaria a inspec;áo das fronteiras ;}e Oeste e Sul, ainda 
nao percorridas por mim. 

F oi o rio Araguaia a via escolhida para nos conduzir 
aquela capital, justamente situada na sua embocadura que é 
conhecida pelo nome de T ócantins. 

Deixei o Rio ao meio dia de 26 de setembro, co1n o Major 
Reís e Benjamitn, em um auton1óvel que nos levaria até Cuiabá 
e, daí, ao rio Araguaia, onde me esperava o Tte. Cel. Alen
carliense Fernandes da Costa, , Chef e do Servi<;o de Índios 
do Estado de Goiás, com pequenas embarcac;óes a motor. 

Seguian1 nossas bagagens e o material ein un1 caminháo 
coberto. 

Estrada Rio-S. Paulo. Chegámos ao Clube dos Duzentos, 
perto de Formoso, célebre pelo seu papel político, como pósto de 
reuniáo dos Presidentes da República e de Sao Paulo. 

Belo edifício, amplo jardim, conforto e até luxo. Aí pas
sámos noite deliciosa. 

As 16 horas de 27, c~egávamos a Sao Paulo, ao Hotel 
Terrninus. 

Visitas ao Presidente, ao Comandante da Regiao, meu 
velho camarada Hastínfilo de Moura. A noite, em Palácio, 
exibi<;áo de um filme da primeira campanha. 

.. 
. . 
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A 3 de outubro deixávamos Sao Paulo, rumo a Mato
Grosso, passando por cidades, visitando o Posto de Icatu, dos 
Caingangues, chef iados pelo Recaque (cacique) Va u hin - aí 
localizados depois da pacificac;ao dessa altiva e destemerosa 
tribo que tanto deu que fazer aos construtores da Estrada · 
de Ferro Noroeste do Brasil. 

Seguimos viage111, indo atingir, adiante de J orique, a mar
getn esquerda do Poguba, brai;o principal do Sao Lourenc;o. 
Na n1argen1 oposta f ora fundada a povoa<;áo Rondonópolis, 
nas circunstancias já narradas. É centro de irradiai;ao de 
estradas que vao para Tres Lagoas, Campo Grande, !'"'ajeado 
e para os garimpos de Pon1ba, Sao Pedro e Poxoreu. Foi 
criada quando a Companhia de Estrada de Ferro Norte de 
~fato Grosso iniciou seus t rabalhos de estuclos do tra<;ado 
que deveria ligar Cuiabá a um ponto da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil. Seria a povoa<;ao projetada ponto im
importante da construc;ao, colocada como estava no extremo 
da navegac;ao do Sáo Lourenc;o que a liga a Corumbá. O in
~ucesso da estrada nao a prejudicou, pois sua situa<;áo lhe per-
1nitiria escoar seus produtos por via fluvial. 

A 13, chegávamos a Cuiabá. 
Reuni, pela manha do dia seguinte, no "Escritório da 

Zona Sul do 3.° Distrito Telegráfico", administrado pela Co
missao de Linhas Tel~gráficas, o Telegrafista Gern1ano José 
da Silva, chef e da respectiva zona e o Ca pitao Ramiro de · 
Noronha. auxiliar em exercício da Inspetoria do Servic;o de 
1ndios, para ton1ar conhecimento dos servi<;os a cargo de cada 
un1 deles. Por se achar doente o Major Pitaluga, foi procurá
lo em sua residencia. Era encarregado da constru<;ao do cir
cuito telegráfico Santa Rita do Araguaia - Jataí. 

Concluída a inspec;áo que me levara a Cuiabá, retribuí a 
visita do Presidente do Estado e outras e prossegui viagem. 
Dirigíamo-nos para Santa Rita do Araguaia. 

Tendo nos enganado, fomos parar em Garin1po do Po<;o, 
o que nos pennitiu conhecer, de perto, o trabalho dos esca
fandristas que apanhavam os dian1antes no leito do río, nos pon
tos de 1naior profundidade. Até aí, corría o Araguaia em 
campo de cerrado, por terreno acidentado de morros e con
traf ortes de arenito, com f orte declividade, formando, aqui e , 
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acolá, grandes e profundos po<;os nos quais se depositavam em 
prof usáo os diamantes rolados. Daí para baixo, porém, alar
ga va-se, entre margens cobertas de mato. 

O Cel. Ale11carliense, que se achava aca111pado no porto 
da povoa<;áo goiana, providenciou imediata transferencia de 
sua gente para o porto matogrossense, onde se instalou a base 
da organiza<;ao da viagem. 

O rádio-telegrafista, Raul Souza, comunicou estar sua 
esta9ao pronta para funcionar e a noite falávan1os para Aqui
dauana, Vitória, Cuiabá e Belé111 do Pará, transmitindo nos
sos telegran1as pelas duas pritneiras. Tínhamos, assim, ga
rantidas as comunicaG6es durante a travessia do Planalto Cen
tral de Sul a Norte, da hacia do Paraguai a do An1azonas. 

Suspendemos acampamento para encetar a viagen1, Ara
guaia abaixo, em den1anda de Belém. 

Aportámos em Macedina, onde havia um destacan1ento 
militar afastado das guarni<;oes militares de Goiás e Cuiabá. 
f. que as duas capitais está.o ligadas por estrada de tropa, desde 
a sua funda<;ao, isto é, desde a penetra<;á.o desses sertoes por 
Anhanguera. 

(Estávamos !em 1p~na regiao pía1nantífier;a - abrangia 
cerca de. dois tet<;os do Estado de Mato Grosso. Entrámos 
em contacto com garimpeiros e capangu~iros - palavra ded
vada de capanga, bolsa de couro e, ta1nbém, cinturao de couro, 
largo, com bolsos apropriados a condu<;áo de valores. . Pas
sán1os por diversas corrutelas - aldeatnento provisório de 
garimpeiros - onde f iln1án1os o transporte do cascalho, em 
surroes de cauro, dos monchóes - veios na terra firn1e onde 
se encontravam os depósitos de diamantes. Filmámos, tam
bém, o processo de batear. 

A popula<;áo non1ade das corrutelas aumentava sempre, 
vinda, princip:almente de Babia e Maranhao. C.alculava.!llr 
se em mais de 16. 000 os garimpeiros vindos <lestes dois Es
tados, internados nos vales do alto Araguaia e do Paraguai 
onde n1ourejavan1, pulando de garimpo em garimpo, de Sul 
a Norte, de Leste a Oeste. 

Prosseguíamos viagem. Nao f oi se111 emo<;áo que, ins
pecionando a linha, visitava eu a regiao onde havia iniciado 
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minha carreira de sertanista, onde a . nova República ensaiara 
os prin1eiros passos para dotar os Estados centrais de meios 
de c0111unica~ao. 

A estac;áo telegráfica de Registo do Araguaia, por exem
plo, f uncionava na mesn1a casa onde a instalara Gon1es Car
neiro en1 30 de abril de 1891. 

Bivaque interessante foi o que fizemos adiante ele Ita
caiú nun1a bela praia do Araguaia .que possui as mais belas 
do interior do Brasil. 

Lepoldina - clepois ,de ribeirao Agua Lin1pa, tido co1110 
abundante em conchas, produtoras de pérolas. 

Estávan1os já a mais de 230 quilo1netros qe Niacedina. 
Aí encontrámos o pessoal do Servi<;o de índios ele Goiás, de 
que era chefe o Tte. Cel. Alencarliense que nos acompanhava. -

Fomos examinar os cascos de ferro dos vapores Araguaia, 
l\1ineiro, Colon1bo, enterrados na praia, restos da obra de 
Couto de l\1agalhaes que sonhara com a grandeza desse vale 
e do futuro dessa povoac;ao para onde, segundo sua opiniao, 
deveria ser transferida a capital do Brasil. -' 

Foi esse jovem estadista da l\llonarquia quen1 mais con
correu para o desenvolvin1ento do Brasil Central, realizando 
o pensan1ento do grande Marques de Potnbal e completando 
tentativas dos jesuítas para ligar · as duas grandes bacías que 
banhavan1, ao Norte e ao Sul, vasta extensao de terras do 
Brasil. 

Forte temporal f on~ou-nos a de ter-nos e111 un1a praia, 
un1a vez que as embarca<;6es nao suportavan1 a impetuosidade 
das ondas. Vimos, na praia fronteira, duas cho<;as· de índios, 
índios carajás que se mudavam com freqüencia de un1a para 
outra localidade, em busca de peixe. 

Prosseguíamos, encontrando, as vezes, levas de ho1nens, 
mulheres e crian~as, em demanda dos gariinpos de Goiás e de 
l\1ato Grosso. 

Perto da boca do rio das l\tf ortes, vimos o que nos pare
ceu estranha yegetac;áo aquática - era um aluviao de tar
tarugas de cabe~as levantadas ao lume d'água. 

A 13 de noven1bro, chegávan1os ao Porto Redenc;áo, na 
ilha do Bananal. 

A corneta deu o sinal de sentido, salvou um pequeno 
canhao de bronze - do antigo presídio de Leopoldina - es-
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poucaram foguetes, tocou-se o hino nacional e penetrámos no 
Pórto ovacionados pelos índios e pelos funcionários ,ao som 
de urna marcha batida. Que ótüna impressáo nos deixaram 
as visitas aos diversos setores do porto, inclusive a escola ! 

Resolvi den1orar-me até 15 de novembro, para aí come
n1orar essa data nacional. Aproveitei para visitar as grandes 
plantac;6es, os 15 hectares de ro<;a do pó'sto, os grandes cam
pos de criac;ao, a pocilga. Visitei tambén1 a povoac;ao com 
as malocas arn1adas atrás das casas da administrac;ao, en
quanto se nao podia1n construir, para cada f an1ília, casas apro
priadas. 

Ia, nessa excursao, f azendo as ~abituais observac;oes e 
cheguei a conclusao de que a ilha do Bananal nao se forn1ara 
por sedimentaJ;áo. Deslizando o rio Arn.guaia n1uito pró._ 
ximo do Cristalino, invadiu o leito <leste através de um furo 
de 40 quilómetros pelo qual passaram a correr as águas dos 
dois rios, constituindo o brac;o ocidental da ilha. A parte 
das águas do Araguaia que continuaram a correr pelo leito 
antigo f ormara1n o brac;o oriental. O tempo conf irmou 
essa hipó tese que eu ha vi a f eito ao observar o terreno e a 
flora da ilha do Bananal. 

A 17 partíamos para Belém do Pará e a 24 chegávamos 
a Conceic;ao. Tive aí oportunidade para cuidar da retificac;ao 
de lin1ites entre os Estados de Pará e Mato Grosso, na zona 
de Furo da Pedra. Revelei a convenc;ao de 7 de noven1bro 
de 1900 e foi u1n desapontan1ento. Supunha1n todos ser o rio 
Tapirapé o limite entre os dois Estados. E o vogal muni
cipal exclamava: 

- Que f aren1os agora do gado que lá ternos? 
- É deixá-lo onde está, respondi; pois nao podem ter 

propriedade em Mato Grosso ? 
A 2 de dezembro chegámos ao porto da Vila de Sao 

Vicente do Araguaia, última povoa<;ao goiana da margem des
se rio, distante 1.684 km. 961 ni. da primeira, onde iniciára
mos a viagem. A 3, deixávan1os ·as águas verde garrafa do 
Araguaia - atingíramos a foz do Tocantins, rio de águas 
barren tas. 

Na corrutela Mae Maria nos detive1nos para obter in
f ormac;óes sóbre os índios gavióes que aí costu1navam apare
cer. Disse-nos o Sr. Messias, chef e da corrutela, que eram 
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excelentes as relac;óes desses índios com os seus seringueiros 
e castanheiros. Cultivava essa amizade brindando-os com 
roupas e mic;angas e hospedando os. Tinham entusiasmo por 
um de meus companheiros, o Capitao Pedro Dantas e, quando 
este, de urna feita, aí havia estado, em tao grande nún1ero 
se atiravam a embarca<;ao, em manifesta<;áo de júbilo, que 
só a custo se evitou um naufrágio. Quis o Sr. :J\1essias nos 
acompanhar até Marabá que se preparava para receber fes
tivamente a Expedic;ao de Jnspe~ao de Fronteiras. Tivemos . . 
ass1m um guia seguro. 

Veio ao nosso encontro urna embarca<;áo embandeirada, 
cheia de n1anifestantes, e os foguetes espoucaram, quando nos 
aproximámos de Marabá. Aí fomos carinhosamente acolhi
dos e hon1enageados. 

Aguardámos, entao, a chegada do Minas Gerais que nos 
conduziria até a estrada de rodagem J acundá - que contorna 
a grande cachoeira Itanoca. Despedimo-nos dos funcionários 
do Servic;o de indios da ilha do Bananal cujo chefe, o Cel. 
Alencarliense, nos acompanhava. l\/Iuito nos haviam auxilia
do e mereceram os calorosos agradeciment;os que lhes ex-. . 
pr11ni. 
,,, A 7 de dezembro, partíamos de 11arabá. 

A corrutela de J acundá era forn1ada de barqueiros, resí
duo da popula<;áo volante das margens dos rios ein que havia 
explorac;ao de produtos naturais da floresta.. aglomerado em 
desordem de ranchos de palha. 

A 8, aportávan1os em J acundá. A tarde, f eito o trans
porte do material e bagagem, tínhan1os instalado novo acam
pamento a margem do T ocantins, onde urna en1barca<;ao, a 
V era Cruz, nos viria buscar, para nos conduzir a AlcobaGa. 

Prosseguimos. A margem esquerda do Pucuruí, "Pósto 
índigena de AtraGáo", ali montado com o intuito de pacificar 
os índios que vinham iaparecendo em atitude agressiva -
reac;ao a invasao dos seus castanhais pelos extratores, estimu
lados pelos altos prec;os, a mesma gente que invadira o sertao 
em busca de caucho, quando essa go1na atingira a escala de 
alta especula<;áo. Era sempre a n1esn1a e dolorosa história 
dos índios espoliados nos seus bens. desonrados na sua f amília, 
profanados no seu lar pelos aventureiros chan1ados ora serin
gueiros, caucheiros e balateiros, ora castanheiros, garimpeiros, 
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faiscadores, gente que penetra a terra dos selvagens para a 
conquistar a bala. 

Suspendemos o acantonamento de Alcoba<;a, embarcando 
no Tocantins, para chegar a Belém a 17, recebidos com rego
zijo pelas autoridades. Tínhamos navegado no rio Araguaia, 
desde o garimpo do Po<;o até a sua embocadura na baía de 
Marapati e mais o trecho do Paraná pelo qual to1námos até 
Belém - 2.454 quilómetros, ou seja, 6.199 quilómetros a 
partir do Rio. 

A ' 22 de dezernbro de 1929 partía111os a bordo do J ace.:. 
guai, para Manaus. Em pouco tempo penetrávamos no labi
rinto de furos :que ligavam as águas do i\.111azonas as do 
Araguaia - a que, ein ger.al, se <lá o non1e de seu a fluente, 
Tocantins. 

Vinha eu com o propósito de visitar as obras executadas 
pela Inspec;ao ele Fronteiras nas minas da fortaleza de Santo 
Antonio de Gurupá. Aproveitando as muralhas existentes, 
levantar-se-ia, na pra~, um obelisco retangular, em cujas faces 
5eriam inscritas as principais datas que se relacionavam com 
a fortaleza. 

Saltámos, pois, ern ~ Gu:rupá, acon1panhando-no~ o Dr. 
Dorval Porto, Presidente eleito e reconhecido do Estado do 
Amazonas. 

Fotografán1os e filn1ámos o Forte re1nodelado, ass11n 
co1no a Igre ja. 

Outra visita que 1eu programara era a Funda<;ao Ford. 
Cumpria-111e esclarecer o Ministro sobre sua organizac;ao in
dustrial, sob o ponto de vista social, isto é, quanto a con
serva<;ao imprescinclível do caráter brasileiro nesses núcleos 
de popula<;ao. 

Em Santarém, já se achava o Capitao Dacold, a nossa 
espera, com urna lanchinha automóvel que nos deveria condu
zir, em 5 horas, a Fordlandia. Prometeu o Comandante do 
J aceguai ficar a nossa espera 24 horas. Havia eu, entretanto, 
providenciado para que urn vapor da i\111azon River, de linha 
de Manaus, nos esperasse em Santarén1. caso sofresse1nos 
algu111a den1ora. 

Sen1 essa providéncia, ter-nos-íamos visto en1 sérios ~m
barac;os. A certa altura foi nossa bela viagem, rio abaixo, 
interron1pida - o n1otor da lanchinha aquecera por tal f orn1a 
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que urna das pec;as se partiu. .E lá ficámos nós, no meio do 
rio, embalados pelas ondas mas em crítica situac;áo. Na po
sic;áo ridícula de um automóvel acudido por um carro de bois, 
safámo-nos a custa de gingar com reino. A hospedagem que 
recebemos fez-nos, entretanto, esquecer os contratempos da 
excursao que demorou 1nuito mais do que pensávan1os. 

Tínha1nos, felizn1ente, garantida a viagem no vapor da 
An1azon River. 

Em telegrama dei c1enc1a ao Ministro da Guerra da 
inspe~ao realizada, relatando tudo quanto vira e observara. 
Concluí en1itindo minha opiniao pessoal de ter o grande in
dustrial americano fundado, no Tapajós, urna escola de tra
balho, com organizac;áo social que bem poderia servir de 
modelo para as congeneres que viessem a se fundar no ter
ritório nacional. 

A bordo do vapor da Amazon River - pequenos vaE_o
res que nos rios e paranás con1p!etavam a navega~áo do 
Lloyd - atingimos Alenquer, depois óbidos, onde desem
barcámos para. examinar a cole<;ao arqueológica que mandara 
fazer nas terras pretas da hacia lacustre do Tapajós, com
plen1ento dos estudos etnográficos da expedi~ao do Cuminá. 
Felicitei o etnográfo da Inspe<;ao de Fronteiras, Dr. Barb9sa 
Faria, pelo seu belo trabalho. 

A 30, chegávamos él- Manaus, onde fomos recebidos pelas 
autoridades. Assisti a posse dor Presidente, Dr. Dorval Pe
reira Porto, e a 3, partía para Cucuí. 

Viajávan1os no mais fonnoso afluente do Amazonas, o 
Rio Negro, assin1 chamado pela cór de suas águas de um · 
belíssimo negro, parecenélo, quando plácidas, o mais polido 
dos espelhos. Tomei . um pouco de água do río em um copo 
e parecía ambar líquido. 

J á havíamos vencido 120 quilómetros rio acima, quando 
um temporal que se aproximava nos obrigou a nos recolher
mos a um porto. Nao podiam as melhores embarcac;óes su
portar a agita<;áo das águas do rio que aí tinha algumas léguas 
de largura. 

Ainainado o tempo, prosseguin1os, passando en1 Canga, 
Poiares e indo aportar em Barcelos, antiga capital da Capita
nia de Sao José do Río Negro. 
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Em grau n1enor, sucedeu en1 Barcelos o n1esmo que em 
Vila Bela, antiga capital de 1\ilato Grosso. A antiga Vila 
da Barra, a garrida Manaus de boje, usurpara-lhe a fidalguia 
dos áureos tempos, tal como havia f eito Cuiabá a Vi la Bela 
de Mato Grosso, chan1ando a si a prosperidade que, no Gua
poré, haviam estabelecido o ouro dos parecis e a sagacidade 
diplomática dos capitaes generais. 

E prosseguíamos, parando nos portas, fazendo interes
santes observac;oes, recordando episódios históricos. 

Na foz do E reré, assinalava·se o alargamento do río pela 
multiplicidade de pequenas ilhas e extensos baixios separados 
por verdadeiros lagos, onde era perigosa a navegac;ao. 

Estávamos na regiao da grande e poderosa nac;áo dos 
indios manaus, a n1ais intrépida· e famosa do rio Necrro. Do-

• . b 4 

1n1nara, pelo seu valor e número, as outras na<;6es indígenas. 
Depois Dari (nome do tuchaua que a fundou) hoje Lame

Longa, Providencia. Castanho, Bt>a-Fé, Javari. HavíctmGs 
vencido 695 quilómetros. 

Ao passar pela barra do rio Hi-i-aá, recordámos o len
dário Ajuricaba, o defensor da liberdade de seus irmáos a 

' cuja voz todos corriam a se alistar contra os escravizadores 
de índios. E ra aí o seu quartel general. Nas suas arran
cadas libertadoras, daí penetrava no rio Branco, zona de seu 
comércio con1 os holandeses de que111 se tornara aliado. É 
Ajuricaba símbolo da liberdade de que foi denodado campeáo. 

De Santa Isab~l para cin1a, viajarían1os na lanchinha 
An1azonina do Servi~o de Prote<;ao aos 1ndios - nela en
f rentarían1os as cachoeiras. Despachei u1n funcionário da 
Inspetoria do Servic;o de Prote~o aos índios do Estado 
do Amazonas - seguiría para o rio Uaupés, afin1 de inspe
cionar os postas indígenas existentes e as colonias da :i\1issao. 

Ia a An1azonina vencendo corredeiras, servindo-nos de 
guia um inteligente baré, o :i\1arcelino. Passámos por diver
sas aldeias de índios barés. O pior trecho de navegac;ao foi 
na barra do Miná, canais em zigue-zague, de pequena pro
fundidade. 

Saltámos em Sao Gabriel onde tivemos contacto com a 
Missao Salesiana. Fiz ver que a sua a<;ao secundaria a do 
Governo, pois dispunha de meios morais contra a opressao 
exercida sobre os índios pelos seringueiros. Conjugados os 
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esfor<;os do Govemo e das Missóes, agindo cada um dentro 
de sua esfera, temporal e espiritual, seria possível proteger 
o redimir o índio eficazmente. 

Prosseguíamos, registando as infonnac;óes do Marcelino 
sobre a histó'ria do vale, as tradic;óes transn1itidas de pais a 
filhos. 

A 1'6 . chegámos a Cu cuí. Receberam-nos os Chef es da 
Co1nissao Mista de Limites: Comte. Braz de Aguiar, por 
parte do Brasil, Dr. Duarte, por parte da '\T enezuela e Dr. 
Braulino de Carvalho, médico da Con1issao. 

Diversas providencias a ton1ar. Deveria a Comissao de 
L i111ites prover a todas as necessidades da f iscalizac;ao da 
fronteira; nao existia, ~ porén1, urna só einbarcac;ao que pudes
se reprin1ir qualquer desacato a soberanía nacional, por parte 
dos bandoleiros que freqüentavam a linha limítrofe. 

Inspecionando o equipa1nento do Contingente, examinando 
o arquivo, encontrei-os nas condic;óes dos destacamentos das 
fronteiras das guianas, mergulhalos no cáos do abandono, 
sem tradic;oes militares, sem . condi<;6es que lhes permitissem 
funcionar com ef icácia. 

Havia urna turma estudando a linha "Marco da margem 
esquerda do rio Negro - Salto Huá do Criaboi". 

A 17, Pedra de Cu cuí, onde podería1nos obter f otogra
fias da f orn1idável planície an:iazónica e da linha da f ronteira 
a.ssinalada pela crista da Cordilheita Pari1na. Penosíssitna, 
porém indispensável f ac;anha alpinista. ' 

Tais foram as dificuldades vencidas, que nos convence
n1os nao ser essa ascensao menos perigosa e de palpitante 
interesse do que as mais afamadas. O patá1nar mais alto 
fora, até entáo, considerado inacessível. 

Foi proveitosíssima a exploraGáo sob todos os aspectos 
e voltámos com rica messe de observa<;6es, fotografías, fil-
1nes. 

O 1\ifajor Reis abriu a buril, no cin10 do mamelao supe
rior, a seguinte inscric;ao: "Inspec;ao de Fronteiras - Ge
neral Rondon - 1930" ( 17 . 1. 930). 

A 18 fornas verificar o marco divisório - piramide tendo 
numa f ace o letreiro Venezuela e, na o posta, Brasil; nesta 
acrescentei a inscri<;a.o: " Inspec;á.o de Fronteiras - General 
Rondan - 1930". 

36 
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Ti ve de f azer sair da linha da fronteira, em zona onde 
, 

deveriam estar f uncionários encarregados da vigilan<:ia, so 
venezuelanos aí estabelecidos. 

Realizados outros serv1<;os complementares, 
, 

regressa1nos 
a Manaus. 

No pouso de Tamacuri - Capoamo, recebi o seguinte 
rádio: "Sr. General Rondon - Cucuí - Agradecendo ~eu 
telegran1a em que me comunica ha ver atingido f ronteira da 
Colombia-Veµezuela em Cuc_uí, fa<;o votos feliz continuac;áo 
sua missáo. Cordiais sauda<;6es. Washington Luís" . 

Prosseguía~os. Tivemos, na barra do rio Branco, rara 
oportunidade - filmar u1na pesca de pirarucu, 2 exemplares 
com o peso aproximado de 100 kilos. 

Navegávamos pelos paranás, fazendo utilíssimas obser
vac;6es. A 27 seguíamos pelo rio Negro, passando no trecho 
em frente a ilha do mesmo nome. com rara felicidade -
a ventania reinante transf ormava f reqüentemente o plácido rio 
Negro das horas de calmaría em furioso mar encapelado. 

Nesse mesmo dia atingíamos l\1anaus, o extraordinário 
1 

porto - como o nível das águas oscila de 15 1netros, esta-
beleceran1-se flutuadores destinados dois a navegac;ao transa
tlantica e g,rande cabotageh1 e tres outros as pequenas etn
barcac;óes. 

Atracámos a 28, <lepois de percurso, ida e volta a Cucuí, 
de 2 ! 545 km. 100 111. ' 

Concluída essa etapa da nossa inspec;áo, con1uniquei ao 
Presidente da República, ao Ministro da Guerra e ao Chefe 
do Estado Maior do Exército nossa partida para a fronteira 
do Peru, rumo ao rio J avari e a Tabatinga. 

.. 

INSPÉ(.AO DE FRONTEIR .. i\.S 

3.ª CAMP ANHA 

II 

A 6 de fevereiro partíamos no Sao Salvador para a f ron
teira do Peru, entrando, pela primeira vez, na parte do río 
Amazonas pelos portugueses denominada Solim6es. 

Vila Manacapuru, Codajás, Camara, navegando entre as 
lendárias ilhas habitadas pelos j urin1anás. 

De Santo Isidoro para cima navegávamos pelos paranás 
formados pelas muitas ilhas aí existentes. 

Depois Tefé e, em frente, na outra margem, Nogueiras, 
Cai<;ara, verdadeiro curral onde se encerrava1n os índios es
cravizados no J apurá, ali presos con10 anünais bravíos para 
serem depois conduzidos aos n1ercados de táo infame tráfico. 

Passán1os por Maicoapani, outrora freqüentado pelos pes
cadores de peixe boi - mamífero que se alimenta do capim 
das n1argens. Dizen1 que .. atinge, as vetes, .4 a S tnetros de . 
co1nprimento. Sua carne e saborosíssima, prestando-se para 
deliciosas lingüi<;as, segundo afirma1n os entendidos. 

Depois, Fon te Boa, barra do J apurá e len1brei as lendas 
do império de Inin e de Ofir, dos tempos de Hiran e Salo
mao, cujas frotas vinham buscar ouro na regiao banhada 
por aquele rio e regressavam as cortes dos poderosos reís, 
levando tres anos em n1isteriosa derrota. 

Barra do I<;á, banhando terras da Colón1bia e do Peru, 
lan<;ando-se no Amazonas depois de receber mais de 30 tri
butários. Fazia a divisa com o Brasil no ponto em que a 
linha geodésica foz do Apapór~s - Tabatinga o corta va. 

Olivenc;a, Vila Esperanc;a, para onde se transferiram as 
autoridades de Ren1ate de Males. Dominava Vila Esperanc;a 
a barra do J avaú que entra va no Solin1óes fonnando vasta 
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enseada. Era linha divisória com o Peru e, por isso, foi 
levantado, em toda a sua extensao, pelo Tte. Facó, da Ins
pe<;ao de Fronteiras. 

Penetrán1os no J avari, em busca de Remate de Males, 
sede do consulado peruano, termo do Município. 

Prosseguimos para Tabatinga onde chegámos a 16. 
Desen1barcán1os para passar revista ao Contingente espe

cial que estava formado defronte ao Quartel, e1n continencia 
a miro, como Inspetor. 

Inspecionei depois arrecadat;áo e ar1quivo. Um dos ca
nhóes de bronze tinha a inscri<;ao: "1681 Príncipe ele Por
tugal". É que já Ataíde Teive n1andara instalar utn desta
camento militar na parte mais estreita do Solimóes, don1i
nando o grande estiráo, de cerca de duas léguas, que ter
minava na foz do Javari, onde foi mais tarde fundada a po
voa<;áo de Sao Francisco Xavier da Tabatinga. 

Fomos depois a Letícia, a 20 minutos de viagem, onde 
os navíos recebiam a · visita das · autoridades peruanas. 

Aí me f oram entregues do is telegramas de saudat;óes, 
do Consul Felipe de l\!Ielo e do Con1andante Geral da S.ª 
Divisao e Prefeito do Departamento de Loreto. 

Projetara eu visitar !quitos incógnito, tendo, para isso, 
pedido permíssao ao Ministro da Guerra, mas o telegrama do 
Prefeito de Loreto veio modificar esse pla110. R.espondi ~n
tes de levantarn1os ferro, já en1 águas peruanas, e prossegui
mos para !quitos. Viajávamos em regiao outrora habitada 
pelos índios cambeba, os mais civilizados das margens do Ama
zonas, sabendo tecer suas vestes do algodao que plantavam. 
Apesar disso, apertavam a cabe<;a entre duas taboinhas coloca
das a frente e atrás, até tomar o aspecto que lhes valeu a alcu
nha de "cabec;as chatas". 

Marañon é o nome do Amazonas, a partir de Tabatin
ºª trecho onde se encontra o célebre Pongo de Manseriche; 
b ' 
o rio n'uma extensáo de tres léguas, corre entre paredes de 
granito de cerca de 400 metros de altura e 50 de largura. 
Tornou-se lendário esse corte por ter sido transposto por 
Gon<;alo Pizarro, em busca do El-Dorado. 

Em ambas as margens havia sítios de índios que pareciam 
111a1s evoluídos do que os nossos. 
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Em !quitos fomos recebidos pelo Pref eito e outras auto
ridades. Náo n1e apresentei em caráter oficial - vesti, por 
isso, traje civil. Apesar disso, convidou-me o Prefeito a ir 
ao Palácio do Governo receber as homenagens que desejava 
prestar ao Inspetor de Fronteiras. 

A bordo encontrei, ao voltar, diversos cartóes de visita. 
Coincidía 111inha estada con1 o aniversário do Presidente do 
Peru; ti ve, por isso, urna sé ria de visitas e de formalidades 
protocolares a me ton1arem um te1npo que eu . gostaria de 
aplicar de outra forma. Passán1os tres dias em !quitos onde 
colhen1os muitos elementos de trabalho e registámos aspectos 
e costumes da cidade. 

Demos un1a recepc;ao a bordo, em retribui<;ao as mani
festac;óes que receberamos; levantei minha tac;a ( sem beber) 
pela f raternidade americana, segundo os pensamentos de Bo
lívar, pela grandeza do Peru, pela felicidade de seu nobre 
povo ali representado pelas distintas fan1ílias presentes. Foi 
un1a festa muito cordial a que compareceu toda a elite.Des
pediram-se os convidados pessoaln1ente de min1, um a um, e 
f icaram no cáis a cantar a can<;áo incaica de despedida. 

De regresso a Tabatinga, cuidei de concluir a inspe<;ao 
do contingente. Atiradas na pra<;a do destacamento encon
trá1nos duas pednas ·de rocha lioz? de origen1· portuguesaC 
l\1andei colocar uma na pra~a do quartel, cravando em sua 
f ace poli da a placa de bronze da Inspetoria de F ronteiras e 
a outra, também com identica inscri<;ao, a margem esquerda 
do igarapé Santo Antonio que ali assinalava o limite do Bra
sil com a Colombia. 

Iniciámos o regresso a Manaus, estabelecendo contacto com 
n1uitos índios das margens. 

No porto de Palmares, fui informado de que um com
prador de pel~s estrangieiro, daquelas redondezas, ldizendo 
ser o General Rondan, obtivera dos índios tudo quanto qui· 
sera e acabara conservando dois deles, a ben1 dizer, escravi
zados. A noite ouvimos tiros de revólver, na margetn, sinal 
de pedido de passagen1. Mandei parar, pensando nos índios. 
Era, na realidade, um amazonense, também detido pelo tal 
estrangeiro e que dele quería fugir. Asim é que, mandando-o 
vir a minha presen<;a, conseguí que fossem pagos todos os 
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servi<;os dos índios e do a1nazonense, bem co1no passagen1 de 
primeira classe para este, até rv1anaus. 

A 4 de marc;o aí chegávamos. 
Logo na manhá do dia seguinte fui ao escritório da Pa

ga?oria da Comissao Telegráfica, para preparar a investida 
ate o alto Acre, a fin1 de inspecionar as f ronteiras do Peru 
e da Bolívia, passar no Abuná para descer o Man1oré, subir 
o Guaporé, transpor a divisória das águas e ganhar a bacia 
do Prata. 

A 10 de marc;o, partíamos de Manaus con1 destino ao 
. A.ere. 

1\1anacaparu, Reden<;áo. O barranco, nesta n1arge1n do 
Purus, embora tivesse n1ais de 10 m., foi coberto pela enchente. 
Depois Nova Olinda, Urbanópolis, confluencia do Tapuá. A 
enchente carregara o barranco e, com ele, grande depósito de 
lenha. 

A 22 passávamos pela boca do Seruni, onde existia o 
porto indígena do mesmo nome, exemplo do que pode o es
forc;o desinteressado e patriótico. Boca do Acre, onde esse 
rio atingia 100 metros de largura. Depois Caquetá, limite 
do Estado do Amazonas com o território do Acre. 

Passán1os entáo por diversos barracóes de seringueiros 
em ambas as n1argens. O conjunto de n1oradores do lado 
brasileiro fonnava a colonia cha1nada Fronteira. 

A 4, .chegávamos · ao porto Paragua<;u e1n cuja Delegacia 
de Polícia, co1n atribui<;ao fiscalizadora judiciária, estava ins
t~lado o Servi<;o Topográfico de Fronteiras. Depois Brasí
ha - onde nos recebeu fidalgan1ente o Governador do Ter
ritório do Rio Branca, daí partindo, a burro, para Plácido 
de Cas~r.o, no Abuná. A 7 chegámos a margem esquerda 
do Iqu1n que atravessámos. Deixámos Nosso Destino, pas
sando por div.ers-as barracas de seringueiros. Encontrámos 
em Esperan<;a um cearense, enviado pelas autoridades de 
Plácido de Castro, para ir, a toda a pressa, avisar que che
gáramos. l\!Ias acelerámos por tal modo o passo de nossos 
animais, que o emissário chegou duas horas depois de nós. 
Surpreendemos todas as autoridades. -

Cuidei entao de urna embarcac;ao para subir o Abuná, 
, em v1agem expressa. 

I 
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A 11 de abril, depois de passar pelo destacamento bo
íiviano de Boca do Rio Negro saímos no Madeira, aportando 
em Presidente Marques, indo diretamente a Estac;áo Telegrá
fica. A 12 fomos ao cemitério de Porto Velho, onde pres
tamos saudosa homenagem ao Amarante, em piedoso ato- de 
culto. 

O inspetor Moacir lembrou, e1n non1e dos companheiros, 
os inestin1áveis servi<;os, as grandes qualidades inorais de quem 
soube ser, aléin de an1antíssüno esposo e pai, chefe e soldado 
incomparável. Le1nbrou que pocleria ter sido salv9 do tifo 
que o vitimara, se tivesse co~enticlo em deixar o seu posto . 
Minhas lágrimas nao me permitiran1 outra demonstra~o que 
nao algumas palavras de saudade. Duas coroas fora1n depo
sitadas no tú1nulo de meu inesquecível co1npanheiro de sertao, 
n1eu amigo, meu genro. 

Regressámos, depois da cerin1onia, a Presidente Marques 
e, daí, a Guajará-Mirim, festivamente recebido na Intenden
cia, em sessao solene a que compareceram as escolas. 

Dirigi-me para bordo e prosseguimos viagem, Mamoré 
.acin1a, rumo a cidade de J\'1ato Grosso. Surgiram dificul
dades, por parte das autoridades de Sucre, para o levanta
mento de que eu encarregara o Benjamim, servi<;o que teve 
de ser reton1ado no dia seguinte, depois de bem ciar-os ~ 
propósitos brasileiros. 1 

• -

M uito cordial recep<;áo , a 15, no Porto Indígena de Paca 
Nova, pasto ele atra<;ao e pacifica~ao, onde se recolhiam índios 
subtraídos a seus opressores dos quais havia na ocasiáo 37. 
Devotados a causa dos índios, Revoredo, encarregado do posto, 
e sua mulher muito vinham f azendo pelos urupás - silvíco
las daquela regiao. 

Laranjal - muitos ranchos, ao longe. Prosseguíamos, 
observando, colhendo dados. 

Seguíamos pelo Mamoré, estudando a fronteira. Curioso 
era que enormes ban,dos de garc;as que passavam o dia na 
margem brasileira iam, a noite, dormir na boliviana. 

Porto Renascenc;a, margem direita do Cantário. 
Depois da tapera do paraguaio Rivarole, na margem 

boliviana, e do aviado da Guapor.é-Rubber, na marge1n brasileira, 
atingimos o forte Príncipe da Beira onde, fora da pra<;a, a 
escolta nos aguardava forn1ada. Tive grande satisfa<;ao em 
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verificar o excelente trabalho aí executado. A distancia <lava 
a ilusa.o da antiga vila militar, colosso de cantaria lavrada 
cor de terra, tal con10 grande bloco surgido do próprio pla
nalto. 

Deixámos o forte a 26 e continuán1os a observar, pros
seguindo no levantamento. 

Barra de Sao Domingos, Santa Fé, - pósto fiscal de 
Mato Grosso - Santa Rosa, Santo Antonio, boca do rio 
Sao Marti.nho. 

Detivemo-nos e1n Pedras, peias informac;óes aí colhidas 
sobre o e.stabelecimento l(oller, que mantinha umra colóp.ia 
de índios e1n verdadeira escravidao, sem con1unicac;ao com 
as pov·oac;óes dp Guaporé. Meus informantes, índios palme
las, indicaram-n1e também o estabelecimento do italiano Ca
rava que escravizava índios, obrigando-os a trabalhar sem a 
n1enor remunerac;ao. Nao pude, infelizmente, agir, por se
rem esses estabelecin1entos en1 Mateguá, território boliviano. 

Prosseguíamos, recenseando, fazendo o levantan1ento do 
Guaporé, a partir do Guajará-Mirin1. Campos dos Amigos 
- vastos campos que se estendiam das margens do Guaporé 
a Serra do N equéns. 

, A 10 de m:;i.io penetrámos pelo rio N equéns e atingimos 
o P6rto Fiscal Rolim de Maura, em torno do qual havia 
muitos moradores negros, vindos de Vila Bela. Continuáva-
1nos o levantan1ento . do Nequéns e fornas . ter a barra do Co
rumbiara, com suas cabeceiras no campo divisor geral, se
gundo nos informou o Sr. Carava, dono do barracáo de cau
cheiros, da margem boliviana, a que se referiran1 os índios 
palmela·s de Pedras. Disse-nos mais que o Corumbiara nao 
tinha cachoeiras e que com 36 quilómetros de viagen1 nos 
conduziria ao Pünenta Bueno que aí tomava o nome de Ipiá. 
Havi.a pontos .que cuidaría de esclarecer, quanto ao divi_?ot 
<lestes rios. 

Nova queixa, de um Sr. 11ondego : de que o Sr. Cara va 
escravizava índios. E pude agir por se tratar de índios bra
sileiros que conseguí repatriar. Minha presen\a tinha o efei
to de urna bomba nessas paragens onde se vivia sem lei. 

Cafetal, populac;ao boliviana, onde o café era nativo. 
Chegámos a barra do Cabixi, com um levantamento de 

1.028km. e 936m., a partir de Guajará-Mirim e a 9 de ma.io 

' 
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iniciámos a viagem para Vilhena, entrando no Cabixi, río es
treito, com muitas voltas e atravancado por árvores caídas 
atravessadas, as vezes, de urna margem a outra. No pauso 
dessa noite, no Barreiro, ouvimos o pio do jaó, mata a den
tro, e o lamento da coruja. Também os mosquitos come<_;a
ran1 a chegar, por piquetes vanguardeiros· e, depois, f azendo 
carga cerrada. 

Alasca, Santa Rosa1 barra do rio Colorado ~ de águas 
vermelhas - Porto Amarante, onde nos esperavam o Tte. 
Conceic;ao e o Inspetor Galvao, com o respectivo pessoal. 
Belo trabalho executara meu saudoso genro, dando prova de 
sua capacidade de engenheiro e sertanista. 

A 15 atingimos V:ilhena. 
A 16 despachava correspondencia. Voltán1os para porto 

Amarante 011de me esperava uma turn1a de nhambiquaras. A 
eles deveu o Amarante poder descobrir Vilhena - conduzi
ram-no por un1 velho can1inho, só por eles conhecido. 

Deixán1os Porto A.t11arante, rio Cabixi abaixo. Parán1os 
na barra do Cabixi, barracáo a margem direita, onde já se 
achava o Cel. Saldanha a nossa espera, tendo tomado todas 
as providencias necessárias a continuac;ao de nossa viage1n. 

Prosseguíamos : na margem inato-grossense, mato baixo, 
de aspecto alagadi<;o; mato de bambus, do lado boliviano. A 
23, chegaratn-nos telegramas anunciando o nascimento do meu 
netinho, filho de Benjan1in1. Fóram n1omentos de intensa 
emoc;ao e grande felicidade. 

A 24 chegávamos a foz do río V·ercle, náo encontrando 
os marcos, tendo sido o da margem brasileira levado pela en
chente; destruíram os bolivianos o da sua margem, por ter si
do fincado sem a presenc;a da comissao boliviana. Coloquei 
no dia seguinte, um marco de madeira de lei, com as _ iniciais 
"I. F." que mandei gravar nas árvores em torno. 

V erifiquei que os marcos da foz do rio \T erde haviam 
sido destruidos por Sof.1.res, um boliviano aviado de Koller. 
Ljgava-se, por certo, esse incidente ao acorrido nas cabeceiras 
do rio Verde, em que o mesmo boliviano con1 urna turn1a de 
agrimensores alemaes, havia coleado marcos no nosso territó
rio apesar dos protestos do oficial que comandava a turma bra
sileira. Disso houve denúncia em Mato Grosso e preparavam-
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se os habitantes desta cidade para prender Soares que arran
jou meio de desaparecer. 

Barra do rio Galera, Tapera, Cubatao, ~1ina S. Vicente, 
antiga mina aurífera. 

A 29 recebia minucioso telegran1a do Tte. Facó, dando
me conta de seu trabalho - tres poligonais em torno de Cam
po Grande, base da sua turma, con1 1200 quiló1netros de de
senvolvitnento, tendo levantado ~1ais ele 600 quiló111etros. Mi-
nuci9so trabalho de ·censo.. 1 

' 1 ' 

A 31 de maio, aportámos a J oao de Albuquerque, hospe-
dando-nos ern urna casa do J uiz de Direito, depois de festiva 
recep<;ao. Procurei, a pedido do Presidente do Estado, har
monizá-lo com o Presidente da Camara. Em Joao Albuquer
que estavam a minha espera o Dr. Gertun e o Louro, outros 
c01npanheiros e autoridades, inclusive representante do Pre
sidente do Estado. Visitei o Porto Indígena de Sarare. Má 
impressao : o encarregado só cuidava da política, aliás ferre
nha, da localidacle. 

A 3 de junho achava-me em Vilabela, a espera dos ba
telóes que tinham ido levar carga a Casalvasco, partindo no 
dia seguinte. Baía D. 11aria dos óculos, Morcego, Tapera 
de Piúva, Casalvasco. Esperava-n1e o Dr. Gertun, o Major 
Reis, o Dr. Galvao, o Louto que tinham seguido na frente. 
Era essa f aixa de fronteira .habitada por ' bolivianos que pa- . 
gavam impostó a Bolívia, alegando , ser ' território boliviano ! 
Partimos para Porto de T~lha. O levantam~nto já atingira 
cerca de 1.480 quilómetros. 

De Casalvasco para Pedra Branca, Santanita, onde nos 
hospedan1os ein cómodos in<;ados de . . . piolhos de galinha ... 

Suspendemos acampamento para o 1narco do pontal dos 
rios Fawcet e Parvo. Depois de o fotografar, partimos para 
Sto. Inacito, Santanita, Estancia Marfil. Passámos por fa
zendas de bolivianos, dentro do território nacional, assim co
mo, mais adiante, a Estancia Retiro, Santa Fé. 

A 21 subimos o 1norro que os bolivianos chamavam Mer
cedes e a que as Comissóes de Limites anteriores haviam da
do o nome de Quatro Irmáos. Aí fóra colocado um marco, 
marco fino, pau roli~o sobre um monta.o de pedras saltas -
o que definía a falta de patriotismo e de escrúpulo dos que 
assim se desen1penhavam de sua taref a. 

• 
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Seguimos viagem - Boa Ventura, Fortuna e 1narco do 
l\llorro da Boa Vista, que encontrán1os em perf eito estado, 
indo fazer pouso em Lagoa Epanda. Depois, Codxa dos Bu
gres, onde acampara o Capitáo revolucionário Prestes. A 3 
de julho, chegávamos a Campo Alegre. 

\ Continuávan1os viagen1, verificando a linha de f ronteira, 
recenseando, e desen1penhando eu o papel de defensor dos ín
dios e oprimidos, em geral, e dos interesses da comunidade. 
Consegui mesn10 u1n crédito de , 40 contos para garantir a 
construc;ao da Linha de Santana • do Paranaíba, grande aspi
rac;ao daquela localidade, a mais af astada da Capital. 

Chegá1nos ao ,marco da baía Uberaba - . o med\ter,raneo 
dessa fronteira - e verificá1nos o seu bom estado; depois 
baía Mandioré, entáo encrespada pelo vento, muito pitoresca 
pela sua moldura de viontanbas cobertas de vegetac;ao. 

Entr4mos, afina!, no Paraguai, rumando para Corumbá. 
Recepc;ao carinhosa, visitas. Fui verificar o marco da frontei
ra, na confluencia do córrego Conceic;ao corn o seu escoante, 
marco de trelic;a de ferro, com base de alvenaria. Voltamos, 
entáo, para o hotel, indo eu acompanhar Benjamim e outros 
membros da Inspec;áo, ,que regressavam ao Rio. Cuidei 
de telegrafar ao Presidente · da República; ao Ministro da Guer
ra, a minha família, ao Embaixador da Franc;a pelo 14 de 
julho . 

' 'Interessante visita, toda fihnad~, ao Quartel do 17°B., 
depois do qual fui jantar e preparar-me para partir para o 
alto Paraguai. 

A 18, paránTos na barra do Pingare, hoje confluencia do 
Sao Louren<;o com o Cuia.bá e, depois, no Pósto Indígena da
quele no1ne, com un1a populac;ao indígena de 177 almas; lá 
havia 1200 oabec;as de gado e dois reb.anhos de éguas com 
esplendidos reprodutores. 

Na Esta<;ao de Sao Lourenc;o aguardavan1-n1e 1nuitos te
legramas do Rio, dos chefes de turma, dando-me conta dos 
respectivos servi<;.os. 

A 2 de agosto, estava eu em Cuiabá, conferenciando com 
o Presidente d,o Estado. Tratava-se dos limites entre Ama
zonas e Mato Grosso, bem como da navegac;ao do Guaporé e 
da exeqüibilidade de urna estrada de rodagem de Cáceres a 
cidade de Mato Grosso. 
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Partimos no dia seguinte para Simóes Lopes. Depois, 
Buriti, Santa Rita, Agua En1endada, Itiquira, Coxim, Can1-
po Grande, onde me den1orei alguns dias, partindo, depois, 
para Porto Esperanc;a. Fui verificar o marco da margen1 do 
rio Paraguai, a 9 quilómetros abaixo de Coitnbra, depois de 
ter aln1oc;ado con1 o Con1andante do destacamento. Colocá
n1os a placa de bronze da Inspec;áo de Fronteiras no nlarco, 
retardados por f ortíssiino ten1poral. 

Con1e<;an1os a descer o Paraguai, a partir de Porto Es
peranc;a. 

A 29 de agosto, dese1nbarcámos em Tereré. Nao era 
possível atravessar o pantanal entre o rio desse no1ne e o Pao 
de Ac;úcar. Marchámos, pois, com água pela cintura, em 
busca da parte mais estreita - eu completamente fardado e 
equipado. Vencendo enormes dificuldades, galgámos, afinal, 
o cimo do morro. A fuma<;a das queimadas nos impediu, 
infelizmente, de ter un1 golpe de vista de todo o horizonte, só 
podendo fihnar o pantanal e a morraria, ao fun do. Desee
mos, pesarosos por náo ter podido fotografar o Páo de Ac;ú
car e o sisten1a de morros, Fecho de Morros, como é conhe
cido, o que conseguimos realizar no dia seguinte, filmando 
também o canal, encostado a n1argem paraguaia. 

Cheguei ,a, conclusáo de que eta necessário, sob o ponto 
de vista estratégico, fortificar Fe~ho de lVIorros, para evita~ 
que f orc;as inimigas contornassem Coimbra, pelo canal. 

A 31, Porto Murtinho. E seguía1nos inspecionando a 
fr:onteira com o Paraguai, aí constituída pelo rio Apa e, de
pois, pelo divisor de Amambaí. 

Detivemo-nos no porto <la fazenda Joaquim Fernandes, 
o melhor ponto para atingir interessantes minas jesuítas. Em
barcámos os automóveis na chata e deseemos o rio Paraná até 
atingir Guaíra. Seguin1os entáo para o Salto de 7 Quedas 
que f otografámos e filmámos. Depois, foz do Igua~u onde 
colocán1os no n1arco a placa de bronze da Inspe<;ao. Exta
siados com a imponencia do salto, partimos com a alma re
confortada por aquele espetáculo de beleza inexcedível, sobre
tudo da garganta do Inferno, na margem brasileira. 

Continuávamos, já de automóvel, atravessando riachos, 
para alguns dos quais era necessário preparar pontes, povoa-. 
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c;óes, em cujos cemitérios visitámos os túmulos de soldados 
tombados na revolu<;áo. 

De Tormenta, passámos em Salto, relembrando os días 
trágicos em que Miguel estabelecera o seu P. C. da brigada que 
operara em Catanduvas. A onda revolucionária parecía agora 
querer erguer-se 1nais alto e, aguardando s acontecin1entos, eu 
f azia os 1nais arden tes votos para que ao nosso Brasil f 6ssem 
poupados os horrores da guerra civil. 

' ' 

Nossa travessia de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul 
ia sendo atrasada por acidentes no carro, causados principal
mente pelo mau estado das estradas. Isso muito n1e contra
riava porque, além do mais, era inútil aumento de despesas. 

Estavam as popula<;óes que vínhan1os atravessando alar
madas com as incursóes dos bandoleiros do Contestado. Di
ziam que a intenc;ao do caudilho que chef iava o grupo era for
c;ar o Governo de Santa Catarina a reconhecer seus direitos 
sobre terras que ocupava nesse Estado. Enquanto nao alcan
c;ava o que desejava ia empregando os companheiros na ta
refa de an1edontar, para mais depressa chegar aos seus fins. 
Atravessáva1nos agora populac;óes em panico. Ein Fazenda 
Velha e ein Vitorino havian1 sido travados renhidos combates . 
entre as fón;as revolucionárias de Prestes e Paim que ven
cera. Mas na fa zenda do Rocha e en1 Can1po Ere, Prestes 
se reorganizava, atacando de novo' as fo'n;as do Governo, En
contrán1os o sítio da Conceic;ao abandonado pela viúva pro
prietária que fugira aterrorizada. Depois de chamar, durante 
1nuito teínpo, apareceu un1 home1n que nos f orneceu milho 
para os anin1ais. Tomámos, depois, mate, em sua modesta 
bomba de metal amarelo. 

Nossa presenc;a concorria para levantar o 5.nitno daquelas 
populac;óes abatidas. 

Em Dionísio Cerqueira, colocámos a placa de bronze da 
Inspei;ao no marco aí existente, filmando-se e fotografando--se 
o lado brasileiro e o argentino. H avian1-nos acompanhado o 
chefe político regional, um professor e diversas autoridades. 
Vimos o marco do lado argentino e regressámos ao território 
brasileiro pela ponte internacional sobre o Pepiri-gua<;u. 
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Bivaque Iracutinga, Capetinga, Campo Erere, Conrado, 
Palmas, onde recebi muitas visitas, partindo a 3 de outubro 
de 1930. 

Durava já um ano - desde 26 de setembro de 1929 -
essa minha última campanha de Inspe<;ao de Fronteiras. Rea
lizara grande percurso nos setores inspecionados pelas turmas 
que haviam operado no ano anterior ; descera os ríos Ara
g4aia e Tocantins rumo a Belém; realizara levantamentos su
bindo os rios Mamoré e Guaporé e sobre a "linha seca" des-

. de Pórto de Telha, no rio Barbados, até a pova<;ao de Sao 
Matias, na Bolívia. 

Passara, replantando e reavivando os marcos divisores, pe
las zonas li1nítrofes com as tres guianas, Venezuela, Bolívia, 
Peru; verificara as divisas de Paraná e Santa Catarina com 
o Paraguai e a Argentina. la entrar no Río Grande para ins
pecionar as fronteiras com o Uruguai e a Argentina, fechan
do o vasto perímetro na barra do Chuí. 

Nao havia obstáculos que me impedissem de atender a mul
tiplicidade de assuntos, servindo-n1e de recursos locais; deles 
prescindindo quando deficientes e, nesse ritino, percorrera ma
tagais espessos, canipinas inóspitas, 1nontes e vales. 

Mas a revoluc;ao destituir-me-ia de n1eus encargos de or
den1 técnica e social. .Só quando, pouco mais tarde, f oi res
t,abelecido o serv.i<;o da Inspetoria de Fronteiras, é que me foi 
possível con1pletc:\,r relatórios e, n1apas, em escrupulosa presta-
~º de cantas a Pátria. I 

No transcurso de minha longa rota, além de atingir várias 
zonas das f ronteiras, percorri o itinerário trac;ado para col her 
observa<;óes pessoais e sentir, con10 sertanista e explorador, 
todas as emo<;6es de urna visita aos extremos rinc6es de nossa 
pátria. 

Quir dar aos nossos compatriotas, que por lá moureja
vam, a esperan<;a animadora de que o Governo da República, 
ao mandar inspecionar a fronteira, desejava manifestar o fir
n1e propósito de amparar e assistir os seus habitantes, pro
curando, por todos os meios. n1elhorar suas condi<;óes de vida, 
seu bem estar, seu progresso ... 

De todos os trabalhos executados f oram a presentados re
latórios minuciosos pelos Chef es das Turmas incumbidas da 
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inspe<;ao nos setores de fronteira que eu lhes designara, os 
quais, depois de exa1ninados e sintetizados no meu Relatório 
Geral, f oram, com este último, entregues ao Estado Maior do 
Exército. 

Era ,natural que encerrassem informa~óes de caráter re
servado; escoimados, porém, das referencias de natureía sigi
losa, seria de interesse sua divulgac;ao, para conhecimento dos 
estudiosos da geografía e da história do Brasil. 

Antes de iniciar cada campanha, ad faze:r: a devida apre
ciac;ao no capítulo final <le meu relatório ao Governo, suge
ría as medidas aconselqadas para cada caso. E as informa
<;óes nao se limitavam as prescric;6es consignadas nas diretri
zes do E. l\1. E. Iam além, com o estudo dos recursos e pos
sibilidades económicas das regióes percorridas, mediante a co
labora<;áo prestimosa de profissionais especializados ·em Bota
nica, Geología, Etnografía, etc., e de prof essóres do Museu 
Nacional. Acrescente-se a esses elementos copiosa documen
ta<;áo fotográfica, telefotográfica e a filmagem de grande par
te da regiáo percorrida e ter-se-á un1a idéia da importancia 
dos trabalhos executados e da documenta<;ao fornecida pela 
Inspec;ao. 

Outro aspecto importante é o relativo as cartas da Fron
teira. 

Convén1 salientar que a Inspec;áo de Frontéiras póde rea- 1 

lizar o progra1na que orgaúizei por ser ela filha dileta ,da an
tiga Con1issao Telegráfica, ou Con1issáo Rondon, con10 já o ha
via sido o Servic;o de Prote<;ao aos f ndios. 

Instalou-se o escritórió da nossa expedic;ao na própria 
sede daquela Comissáo, na rua das Laranjeiras, o que lhe per
mitiu servir-se do Escritório de Desenho que, havia vinte anos, 
vinha alí executando, sob a direc;áo do General J aguaribe de 
Matos, todos os trabalhos topográficos e cartográficos a cargo 
daquela Comissao. . 

Foi, assim, possível a Inspec;áo de Fronteiras o preparo 
das cartas de tóda a regiao percorrida, e a documenta<;ao de 
seus trabalhos, no período de 1927 a 1930. 

Para se ter urna idéia do vulto dessa contribuic;ao para 
o E. M. E., basta dizer que fora1n desenhadas 13 fólhas de 
co~junto, na escala de 1 para 500.000, abrangendo tóda a fron
te1ra com as guianas, a Venezuela, a Colombia, o Peru e a 
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Bolívia; a do Estado · de Mato Grosso com o Paraguai e a 
Bolívia e a de Paraná-Sta. Catarina con1 a República Argen
tina. 

Duas outras folhas foram organizadas, sendo urna do Sul 
de Mato Grosso e outra do alto do río Araguaia. 

Acrescenten1-se a essa docun1enta<;áo cartográfica os tra
balhos de n1inúcias de todos os levantamentos executados na 
escala de 1 para 20.000 : . para 50.000, e poderá ser aquilata:
cla a operos1dade da Se<;ao de Desenho e de seus colaborado
res, c1v1s e 1nilitares, en1 tao curto prazo. 

REVOLUCÁO DE 1930 
~ 

Vinha eu da fronteira <la Argentina, tendd viajado toda 
a noite, para alcan<;ar o tre1n que, de Sao Paulo, iria para 
Porto Alegre. 

Depois de atravessar as cabeceiras do U ruguai, passan
do de Sta. Catarina para o Rio Grande, chegán1os a 1\ilarce
lino Ran1os, a n1argem do rio. 

Nessa cidade, a lh.30 despertei com a algazarra da gen
te de Miguel Costa, Capitáo da For<;a Pública de Sao Paulo, 
promovido a general pela revolu<;ao. 

Mandou ele parar o trem e convidou-me a descer pa~a, 
na cidade, esperar a decisáo, a meu respeito, do Presidente do 
E stado, o Dr. Getúlio Vargas, mas eu pref eri esperar essa de-

• ,w ' • • • c1sao no proprio carro em que viaJava. 
Mais tarde chegou a Marcelino Ramos um grupo de mem

bros do '"fribunal da RelaG~io, com o seu Presidente. Encar
regara-os o Dr. Getúli9 Vargas de me conduzir a sua pre
sen<;a. E partimos todos para Porto Alegre. 

Ao passar em Sta. 1\ifaria, fui recebido pelo novo Con1an
dante da Regiao que considerava inadmissível que eu seguis
se sem a con1panhia de outro general, ao que respondí : 

- Nao posso ter mais luzido "Estado Maior" nen1 mais 
preciosa companhia do que a dos magistrados que o Dr. Ge
túlio encarregou de me conduzir. 

Em Porto Alegre fui recebido pelo Capitáo Góes ~1on
teiro. Fora ele encarregado de me alojar no Grande Ho
tel onde f icaria preso, ten do a cidade por menagem. 

Declarei que desejava ficar no navío em que estava pri
sioneiro o Comandante da Regi.ao. O Capitao consultou so
bre o assunto o Secretário do Dr. Getúlio \ Targas, Dr. Os-

37 
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waldo Aranha, e a resposta f oi que, in felizmente, nao era 
possível satisfazer o meu_ desejo, urna vez qt~e o navio nao 
comportava mais ninguém. 

Tive, pois, de me submeter - e inSÚÍÍei-me no Grande 
Hotel, onde também se achava o Dr. Os,valdo Aranha que 
desejou ter urna entrevista comigo. 

Empregou todos os meios para me convencer de que nao 
me deveria opor ao movimento, verdadeiramente nacional, que 
vinha inaugurar para o Brasil u1n período de renovac;ao, em 
que a política sería baseada na moral, en1 substituic;ao ao re
giine antigo de política profissional. 

Mas eu nle mantive firme. Co1110 positivista nao pode
ria concordar en1 que se recorresse a revoluc;ao, co1no pro
cesso de resolver problemas políticos. O problen1a do Brasil 
era de ordem moral e, por isso, só urna soluc;ao moral com
portaría. Foi quando interveio a Senhora Oswaldo Aranha 
que se achava presente: 

- É justamente pelo fato do General ser positivista que 
dese j amos sua colaborac;ao, para que nos esclarec;a ... 

No día seguinte, o Dr. Oswaldo Aranha teve comigo no
va conferencia. Pr:opos-se acompanhar-n1e a Cachoeira, para 
um entendin1ento com o Dr. Borges de Medeiros, o ex-pre
sidente do Estado, nleu amigo. Nada conseguiu, entretanto. 
Nao consenti em me afastar da cidade que me havia1n dado 
por n1enage1n, nem 1nesmo na con1panhia e por injunc;áo ex
pressa de um dos próceres da revoh1c;ao. 

Era n1eu Ajudante o Capitao Lima de Figueiredo. 
Disse-Ihe: 
- V.oce está livre; conhec;o suas idéias, pode, pois, 

reunir-se a seus companheiros, mesmo porque terminou o n1eu 
trabalho. 

- Nao o deixarei, meu General, respondeu-me. 
E continuou na sua f unc;ao. 
Certo día, veio ele me mostrar urna entrevista <lo Tte. 

J uarez Távora aos jornalistas que Ihe emprestaram conceitos 
sóbre meus longos anos de servic;o a Pátria, com esquecimen
to total de mim próprio e, muito mais do que isso, com sa
críf icio de minha Família. 

Considerava-n1e, diziam os jornalistas, "dilapidador dos 
cofre& públicos, a diatribuir pelo 1tertao bruto linhas telegrá-
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ficas aos índios, para lhes servir de brinquedo", concluindo: 
"em qualquer país civilizado e policiado estaría esse general 
na cadeia' '. 

Cabia, aliás, a localiza<;áo das linhas telegráficas ao Go
verno, a cujas ordens eu obedecía ao lhes fazer o tra<;ado. E 
esse trabalho, cujas dificuldades eram por vezes quase insu
peráveis, fóra únicamente possível grac;as ao ardor co1n que ao 
servi~o da Pátria nos dedicáran1os. Constituía ele con10 que 
pretexto ao objetivo · precíputo de pacificar centenas de tribos 
de índios, harn1onizando-as entre si, reconciliando-as co1n os 
brancos, pondo-lhes ao alcance elen1entos que lhes pennitissem 
assimilar paulatina e espontanean1ente a civiliza\áO ocidental, 
a fim de se lhe incorporarem n1ais tarde. 

Senti-me ofendido e lamentei que ineu Ajudante me nao 
tivesse poupado, por mais alguns días, a-quele golpe, até que 
eu estivesse em posic;áo de tomar atitude. 

E essa tomei-a firme, como sempre tenho feíto, em to
dos os transes de minha vida. 

Ao assumir a chefia do Governo Provisório, recebeu o 
Dr. Getúlio Vargas o meu pedido de reforma. 

A resposta foi um telegran1a en1 que o Dr. Getúlio enu
merava, con1 os maiores elogios, os meus servic;os. Termina
va .com as seguintes palavras: "náo posso deixar de atender 
a seu pedido de refonna, en1bora pesaroso, porque foi feito 

, . , 1" 1 e1n carater 1rrevogave . 
Nao f oi só. In sis ti tenazmente para que n1e subn1etes

sem a um conselho de justic;a ou conselho de guerra, a fim 
de que f óssem apuradas quaisquer irregularidades acaso co
metidas no exercício de minhas f unc;oes. 

A 7 de novembro comunicava-me o Quartel General da 
3.ª Regíáo ter recebido ordem do Chefe do Governo Provi
sório para me considerar em liberdade. 

A 21 chegava eu ao Rio e a 22 tne apresentava ao Minis
tro da Guerra, General Leite de Castro, que me negou a de
missáo pedida do cargo de Inspetor de Fronteiras. 

Chamou-me, depois, o Dr. Getúlio Vargas a sua presen
c;a. Disse-lhe ·que, urna vez reformado, entregaría os elemen
tos colhidos, para que outro fizesse os relatórios dos trabalhos 
realizados. Respondeu-me ele nao aceitando o alvitre. Os 

• 

• 
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relatórios tinham de ser escritos por mim. E, depois de mui
tos elogios, disse-me : 

- A Pátria nao lhe deu ainda quita<;ao, precisa dos seus 
servic;os e muito espera deles. 

E quando lhe fiz sentir que eu nao fóra atendido, quanto 
ao tribunal especial que n1e deveria julgar, respondeu: 

- Nao se constituirá nenhun1, porque o n1ais alto tri
bunal, que é a opiniáo pública da N a<;áo, já o julgou, Ge
neral. 

A 25, conferenciei com o Diretor dos Telégrafos. Sou
be, entao, que o Ministro da Via<;áo lhe havia ordenado a sus
pensáo dos servi<;;os da Comissao de Linhas Telegráficas, man
dando que fosse nomeada urna Comissao para receber o acer
vo do 3.° distrito telegráfico. 

Pensava o Diretor que sería extinto o 3.0 Distrito de 
Mato Grosso, em vista da declara<;áo do Governo de que nao 
haveria verba para a conserva~ao de suas linhas, de janeiro 
em <liante. 

Ficou, assim, decretada pela Revolu<;ao a extin<;áo de um 
servi<;o que havia custado a Na<;áo muito dinheiro, o sacrifí
cio da vida de n1uitos, da saúde de todos os que a ele se en
tregaran1. 

Retirava-me de um servi<;o em que havia trabalhado du
rante quarenta anos, con1 profundo devotan1ento cívico e es
pírito de colabora<;ao com a administra<;ao pública para a gran
deza do Brasil. Levava para meu lar a imperecível satisfa<;ao 
do dever cumprido. 

E fica encerrada esta fase de minha vida com a trans
cri<;ao de urna carta do General J uarez Távora, restabelecen
do a verdade do episódio de 1930 que deu causa a minha re
forma. 

Rio, 29 de ma10 de 1956. 

Frezada patrícia Dª. Esther de Viveiros. 

Estou a acusar o recebimento de sua carta de 23 do cor
rente referente a biografía que está escrevendo do Marechal 
Rondon, e a cuja margem pede-me que esclare<;a conceito por 
mim emitido, após a vitória da revolu<;ao de outubro de 1930, 
sobre grande cidadao de nossa Pátria, o ~1arechal Rondon . 

• 
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É com plena satisfa<;áo patriótica que lhe repito, a~ui, 
explica<;ao que já dei, há alguns anos atrás, a comun1 am1go, 
meu e do 1tlarechal Rondon - o General Jaguaribe de l\1a
tos, sobre o sentido limitado daqueles conccitos. 

Ei-la, em resumo: 
1) - Ein entrevista concedida coletivan1ente a in1pren

sa carioca, no dia 30 de outubro de 1930, manifestei-n1e, co1n 
inteira franqueza, sobre a n1aneira, a n1eu ver, precária, por 
que vinhan1 sendo conduzidas as solu<;óes ele palpitantes pro
ble1nas nacionais. E acrescentei que isso derivava, em. parte, 
do fato de nao encararmos os problemas a resolver em seu 
conjunto, a fim de condicionar, razoaveltnente, sua solu<;áo, 
por ordem de importancia e urgencia, as magras disponibili
dades orc;amentárias. 

2) - Citei, em abono dessa afirma~áo, a tendenci~ ?e 
nossos governos a realizarem obras de fachada nas captt~1s, 
e111 detrimento de outras mais importantes e urgentes recla
madas no interior do País. Afirn1ei que tal descaso dev~ria 
ser capitulado como crime contra os interesses superiores da na
<;ao. E acrescentei que, mesmo entre as poucas obras le_va
das a cabo por nossos Govérnos no interior do País, nen1 to
das se justificavam, dentro de um rigoroso critério de im~o_r
tancia e urgencia. E exemplifiquei com o caso da construc;ao 
da chamada Linha Telegráfica Estratégica, ligando Cuiabá etn 
Mato Grosso a Porto V elho, no An1azonas. 

3) - Essa citac;ao foi um simples fato incidente, que o 
jornal do Comércio deixou de mencionar em sua edi<;ao. de 
7.10.30, onde saiu publicada, quase na íntegra, tal entrevista. 

Esclare<;o, ademais, que o fato de eu haver oposto res
tri<;ao quanto a oportunidade desse empreendimento . do Ma
rechal Rondon, nao significava desapre<;o pelo con3unto de 
sua obra de sertanista - aí incluido o nobre esf or~o de ca
tequese leiga de nossos índios - em que f oi, se1n dúvida, um . . 
p1one1ro. 

Esperando que esses esclarecin1entos elucidem as dúvidas 
suscitadas por minha referida entrevista, subscrevo-n1e cor
d1altnente, patricio muito admirador, 

General J uarez Távora 
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COMISSÁO MISTA 

BRASIL - PERU - COLOMBIA 
' (LET1CIA) 

Nao se interrompera minha ativiclade ern 1930. Conti
nuei, até 1934, por orden1 <lo Presidente Getúlio Vargas, a 
preparar o relatório da Inspe<;áo de Fronteiras de que f ora 
chefe, desde 1927, cun1ulativamente com a chefia da Con1is
sao Telegráfica. 

Entregue esse relatório, com 13 cartas dos nossos lindes 
f ronteiri<;os cotnpreendidos entre a foz do Oiapoque e a do 
arroio Chuí, declarei ao Presidente estar convencido ele ter 
cu1nprido n1eu dever, como soldado e como cidadáo. Reco
lhia-me,. pois, ao seio da fan1ília da qual vivera sempre sepa
rado. 

Nao o entendeu, porém, assim S. Ex.cía. e 1nandou-me 
chamar : 

- · Diante da dificuldade ein resolve.r o. proble1na do dis
sídio entre Peru e Colombia of ereceu-se o Brasil para har
monizar essas na<;óes irn1as. 

É conhecida a interven<;ao amistosa do Governo brasi
leiro da qual resultou a conferencia entre os P residentes da 
Colombia e do Peru, bem con10 a do Rio de Janeiro - em 
que foi assinado o protocolo de 24 de maio de 1934 que tor
nou sem ef eito a declara<;áo de guerra entre as duas Repú
blicas sul-americanas. Visando completar essa a<;ao é que o 
Brasil fez o seu oferecimento que foi aceito pela Sociedade 
das N a<;óes. 

De acórdo co111 o protocolo de 24 de maio, no1neou o Ita
marati urna comissáo n1ista de delegados do Peru, <la Colom
bia e do Brasil, cabendo a presidencia ao <leste. 

Enviou-111e o Ministro Mello Franco tuna lista de nomes. 
Percorri-a atentan1ente - quase no fim, estava o seu e eu o 
escolhi. 
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Nao me é possível aceitar tamanha honra, Senhor 
Presidente. Como posso eu resolver a intrincada questao di
plomática! Esquece V. Excia. que, durante meio século, em
brenhado nos sertóes, só fiz lidar com índios ? 

- Por isso inesn10 é que o escolhi. Nao pode hannoni
zar duas na<;óes civilizadas, ora desavindas, quem foi capaz 
de pacificar tantas na<;óes indígenas, a maior parte delas irre-
dutíveis? 

- Perdoe-me V. E xcia., mas nao posso aceitar tal incum
bencia. Cotn os índios, estava eu no meu elemento, porque a 
eles, ªº seu problema, consagrei n1inha vida, julgando ser esse 
0 melhor meio de servir a Pátria. Só aceito con1issóes que 
estou certo de poder desempenhar co1n eficiencia e esta é, de 
início, destinada a fragoroso insucesso. 

Levantou-se o Presidente e, empertigado, disse em tom 
solene : 

- Trata-se, justamente, General, de servir a Pátria - .e 
nao a n1im, nem ao meu governo - ela exige que o Sr. acei
te. O próprio autor do Protocolo declarou que só u1n homem 
havia em condi<;óes de o executar - o Senhor. 

Punha o Presidente a questáo no pé de poder eu aceitar 
a con1issáo, mesn10 sen do amigo do Dr. \i\T ashington Luís, sem 
n1erecer fil. pecha de adesista. Levantei-me, também, e quase 
em posi<;áo de "sentido" respondí co1n voz firme: 

- Trata-se, pois, de urna ordem do Chef e da . N a<;áo, 
tendo ern vista os supremos interesses da Pátria, e vou c~m
pri-la con1 o zelo e a devoc;ao que em n1in1. couberen:. Q~ei
ra V. Excia designar dia e hora para a m1nha partida. 

A zona co1npreendida no denon1inado trapézio entre os 
rios Putumaio e Amazonas - aí chamado Solimóes - foi 
entregue a Colombia, por ef eito do tratado de limites de 24 
de mar<;o de 1922, ratificado a 23 de janeiro de 1928, pas
sando o Governo da Colombia a adn1inistrar essa regiao. Ini
ciou, por isso, o povoamento de Letícia, a coloniza<;ao do rio 
Putumaio e seus afluentes, em território de sua posse. Tur
badea esta pelo conflito de 1.° de setembro de 1932, quando 
foi Letícia to1nada por um grupo de peruanos, criou a ·Socie
dade das N a<;óes a Comissao de Ad1ninistra<;áo de Letícia. 

Cessaran1 as fun<;óes da Sociedade das Na<;óes logo que 
se instalou a Comissáo Mista que nao tinha atribui<;ao admi-
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n1strativa, criada como fóra, segundo reza o artigo 6.0 do 
protocolo, "para velar pelos acordos de que trata o artigo 4.° 
e estimular sua execuc;áo." 

Tinha a Comissáo o prazo de quatro anos para solucio
nar o desentendimento entre as duas N a<;oes amigas, poden do 
haver prortogac;ao, se necessário. 

A 16 de j~nho de 1934, voava eu do Galeáo para Ma
naus, onde se instalou a Comissao a 23 do mesn10 mes, e, a 
11 de julho, partía para Letícia, n1ontan<lo, descle logo, meu 
gabinete en1 La Vitória, bairro de Letícia, por considerar sem
pre urgentíssitno o servic;o da Pátria. 

Era1n os outros membros da Con1issao ]\.fista o General 
Azevedo, da Colombia, e o Senador Villanueva, do Peru. 

Principiei minhas atividades organizando urna expedic;ao 
que n1e permitisse j ulgar por n1im. Aco1npanharam-me os ou
tros 1nen1bros da Comissao. 

Foran1 estas as impressóes colhidas na viagem que fize
mos aos rios Putumaio . e afluentes e ao rio Solimóes, sobre 
o n1odo por que era apreciado o Protocolo de 24 de maio, pelas 
respectivas populac;óes: 

No Putumaio e afluentes o assunto passava quase desper
cebido, nada of erecendo digno de apre<;o. Fon1os bem rece
biclos pelas guarnic;óes n1ilitares de ambos os países, reinando 
entre elas a melhor harmonía, senda a nossa presen<;a indife
rente a populac;ao ~ivil. O mesmo, no entretanto, nao acon
tecía no H.io Solin16es, notadamente na povoac;áo de Caballo 
Cocha e da cidade de Iquitos, centros m,ais habitados, sendo 
que esta é a capital do departamento de Loreto, possuindo so
ciedada culta, comércio desenvolvido, tres jornais diários, 
associa<;óes particulares, concentrac;ao de f orc;as armadas, ir
radiando para a regiao o re flexo do seu progresso. N urna e 
noutra, a má vontade contra a Colombia era n1anifesta, culmi
nando em !quitos, onde a Comissao recebeu as mais distintas 
hon1enagens de caráter oficial, sem u1na só prava de deferen
cia por parte de qualquer associa<;ao particular. 

Em palestra com os f uncionários brasileiros des ta Comis
sáo, representantes de todas as classes se manifestaram sem
pre contra o Protocolo de 24 de 1naio, declarando ao mesmo 
tempo que o respeitavam em virtude da interven<;.ao do nosso 
País; a quem se achava.m vinculados por estreitos la<;os de 
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ari1izade. O próprio representante do Peru na Con1issáo, nao 
ocultava suas prevenc;óes contra a Colón1bia e, em Iquitos, 
assistiu o. Cónsul do Brasil naquela cidade, senhor J oao Ro
drigues 1\1artins, a um fato de certa gravidade. 

J antavan1 num restaurante o representante do Peru, o se
cretário geral e um funcionário brasileiro da Comissáo, es
tando ~m sua companhia o cónsul do Brasil e sua esposa, em 
palestra. Em outra mesa, jantavam o secretário e o dactiló
.grafo do 1 representante da Colon1bia, quando chegou un1 grupo 
de oficiais da Arn1ada e do Exército que to1nara1n lugar em 
urna mesa próxin1a. Serviram-se aperitivos, ein regozijo pelo 
dia da Niarinha peruana, festejado naquela data. Em certo 
1no1nento, um oficial da Armada fez un1 brinde exaltando o 
Peru e n1anifestando-se con1 veen1encia contra a devolu<;ao de 
Letícia a Colombia, no que foi apoiado pelo representante do 
Peru junto a Comissao o qual nao só fez co1nentários de per
feito acórdo com a opiniao daquele oficial como, retirando-se 
do restaurante, o abra<;ou, positivando por esse gesto a sua -so
Iidariedade. o incidente nao tomou vulto en1 virtude da in
terven<;áo de of iciais que se achavan1 presentes e, no dia ime
diato, os comentários f oram desencontraclos. 

Por diversas vez es, o representante do Peru se manif es
tar a desfavorável ao Protocolo, em palestra com funcionários 
brasileiros e até e111 minha presenc;a. Possuindo, aliás, quali
dades apreciáveis, dei:xava ele sempre transparecer espírito 
apaixonado em rela<;ao a Colombia, revelando 1ná vontade até 

' e1n viagen1, deixando de saltar nos portos colo1nbianos. 
Procurava eu por todos os n1eios, em manifesta<;óes pú

blicas e particulares, demonstrar as finalidades da Comissao e 
a necessidade de paz perene em nosso Continente. -

Ein resumo: na regiao do Solimóes cncontrava-se franca 
manifestac;áo contra o Protocolo, predominante nos núcleos 
mais populosos, o mesmo nao acontecendo na do Putumaio e 
seus afluentes, onde a populac;áo, raref eita, era, em sua maio
ria, constituí da de índios. As f or\ aS armadas de ambas as 
fronteiras refletiam ao público suas manifesta<;óes de congra
<;amento, mas é certo que muitos oficiais peruanos guardavam 
prevenc;óes notoriamente conhecidas. 

Continuando nesse an1biente a can1panha insidiosa de ele
mentos divergentes, como ora acontece, os fermentos se acumu-
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larian1, certa1nente, criando situac;ao futura de sérias dificu
dades. 

Procurei estabelecer, desde lago, a maior cordialidade nas 
relac;óes con1 os outros delegados e com a populac;ao. 

Recebía1nos muitas visitas, inclusive dos of iciais de Ta
batinga e de pessoas de Letícia, o General Moreno, por exem
plo. Convidava-os para alm0<;ar e reinava 1nuita alegria nes
sas reunióes com 1núsica e que tern1inavam se1npre em danc;as ... 

Continuava, entretanto, a me ocupar com o Servic;o de 
Pr:otec;ao aos 1ndios e estava a espera do Humberto de Oli
veira que partira do Rio, en1 aviao, trazendo um ante-projeto 
de Regulan1ento, para eu exa1ninar e dar parecer. Visavam 
meus companheiros ter-me con10 padrinho desse ante-projeto, 
junto ao E.M. E. Fui até T abatinga, esperar o Humberto 
que me trazia, também, encomendas e um belo retrato de mi
nha Esposa. 

· Estudámos o ante-projeto, corrigindo-o eu e consignando 
sugestoes. Esta va be1n f eito, n1oldado con10 era no Regula
mento de 1911. Fora redigido por Alípio Bandeira, Esii
garribia e Humberto. Telegrafei ao Cel. Neiva, co1nunican
lhe o regresso <leste e pedindo-lhe que defendesse república
namente o ante-projeto, junto a comissao encarregada de or
ganizar o Regulamento do Servic;o de Protec;ao aos Índios. 

A 24 de dezen1bro consultava eu os :f\:.1inistros do Peru 
e da Colon1bia sobre a possibilida~le de nlandar construir u1na 
casa de tábuas para minha residencia, urna vez que nao f ora 
possível obter en1 La Vitória acon1odac;óes para mim. 

Muito cooperava co1nigo o n1eu secretário geral, Dr. Ta
najura, na obra de simpatía que eu empreendera. Preparou 
ele urna árvore de Natal para as crianc;as cholas, na Prac;a da 
Comissao Mista, e um presépio em casa de sua lavadeira. ~ oi 
urna festa muito apreciada. A noite fomos a Letícia, a con
vite do General Moreno - encontrán1os, em sua casa, tuna 
sociedade alegre, prolongando-se as danc;as até a hora da mis
sa do galo a que assisti. Chegán1os a La Vitória, de regresso, 
as 3 horas. 

A 31, fazia o Gen. Benavides, presidente do Peru, um 
discurso que ouvi pelo rádio. Mostrava-se otimista quanto a 
eficácia do Protocolo de 24 de maio, na manutenc;ao da paz 
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sul-americana. Co1n grande aprec;o se referiu a coopera<;ao 
do Brasil, salientando o brilhante papel do Dr. 1vlello Franco. 

Estudava eu a situa<;ao e1n todas as suas minúcias, no con
tacto con1 as populac;óes e na biblioteca sobre o assunto que 
vinha forn1ando. Por outro lado, viajava e estabelecia as mais 
cordiais relac;óes. Devia, entretanto, agir com prudencia, por 
serem tnuito diferentes dos n1eus os hábitos daquela gente 
divertida, a1niga de beber e danc;ar. . 

A S de janeiro de 1935, propunham os conselheiros do 
Peru e da Colotnbia, em ofício sitnultaneo, o Ministro Mello 
Franco para o pren1io Nobel da Paz. 

Fui a Ramon Castillo esperar o Senador \ !illanueva que 
vinha de !quitos e, ao mesmo ten1po, colher informa<;óes so
bre Tabatinga. Por lá passara o Mosquera, cqnduzindo tropa 
e muni<;óes. Comüniquei as infon11a<;óes colhidas aos Minis
tros do Exterior e da Guerra e ao Chef e do Estado Maior. 
Convoquei, por outro lado, os n1en1bros da Con1issao Mista 
para urna reuniao especial. Depois de propor que, a 18, fos
sem prestadas hon1enagens ao Peru, pelo quarto centenário da 
funda<;áo de Lin1a, pedi ao General Azevedo informac;óes so-

. bre o movimento de tropas colombianas nas f ronteiras do 
Brasil e do Peru - em desacordo com o artigo 5.0 do pro
tocolo de 24 de maio - para que eu pudesse, com seguran
c;a, transn1itir ao Governo do Brasil as informac;oes que sua 
Chancelaria solicitara. 

Era desagradável a nossa situac;ao ---- de expectativa -
pois o Senado de Bogotá ainda nao havia ratificado o Pro
tocolo. A 8, telegrafava eu ao Ministro das Relac;óes Exte
riores sobre a conveniencia de suspender a Comissáo seus la
bores no interregno parlan1entar do Senado Colombiano - até 
30 de julho - u1na vez que nao seria possível agir com se
guran~a, antes de ser o Protocolo aprovado. Enquanto isso, 
o Governo colon1biano reiterava suas declara<;óes anteriores, 
en1 favor da paz e da f raternidade. 

A 9 de janeiro, chegavam o Cap. Joaquim Rondan e o 
Dr. Tanajura, que estivera licenciado, e a 10, convocava -eu 
urna reuniao especial, para dar conhecin1ento da comunica<;ao 
que me fizera o Chanceler peruano, a propósito da atitude da 
C )lómbia en1 relac;ao ao Protocolo . 

/ 
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Recebi, a 13, resposta a minha consulta ao Itamarati: 
"Cada um dos dois governos afirma situa<;áo nao se alterou. 
Governo peruano aceitou explica<;óes Governo colombiano, man
tendo aceita<;áo integral Protocolo que deverá ser aprovado 
pelo novo parlamento colombiano, en1 j ulho próxitno." Pedía, 
ªº mesmo ten1po, inf orma<;óes sobre o 111ovünento de tropas, 
en1 oposic;ao ao artigo 5.° do Protocolo que previa a desmili
tariza<;ao da zona da fronteira. 

Continuava a Comissao, entretanto, inativa, cogitando o 
Senador Villanueva de urna viage1n a !quitos e, possivehnente, 
a Lin1a. 

Até aquí nie procurava1n n1eus amigos índios - o Tu
chaua Ticuna, do igarapé Tacana. 

A 5 de mar<;o, recebi telegrama do Comte. da lancha La 
Libertad, sobre a qual haviam atirado as sentinelas da guarda 
de vigilancia, em Letícia. Fui a Ramon Castillo esperar o 
Senador Villanueva. Com ele vieram o Chef e do Estado 
Maior das For<;as del-Nor-Oriente e outras pessoas, todas mui
to nervosas co1n o incidente de Letícia cuja importancia, a 
meu ver, exageravam. 

Convoquei urna reuniao especial da Comissao. Comentou. 
se o incidente de Letícia, dentro das atribui<;6es que nos con
fería o Protocolo, no período de transi<;ao en1 que nos encon
trávan1os. Discutiran1 os delegados, esfor<;anclo-n1e eu para 
1nanter perfeita harmonia, ficando assentado que se enviaría 
ao Governo da Colombia o telegrama do Comandante da lan
cha La Libertad narrando o ocorriclo, sen1 comentários - a 
ele caberia providenciar. 

Fui a Letícia e conseguí do Gen. 1\1:oreno que se substi
tuísse a tropa armada, encarregada da vigilancia do porto, por 
guarda de polícia desarmada. 

A 14 oferecíamos um almo<;o de despedida ao Gen. Aze
vedo que se retirava para Lin1a, onde ia fazer parte da comis
sáo de desmilitarizac;áo. Houve discursos n1uito cordiais e ter
minámos com um brinde ao Gen. Benavides. 

A 20 reunia eu sessao especial. Inforn1ei, também os 
me1nbros da Comissao de n1eu propósito de f azer nova ex
cursáo pelo Putumaio, até Assis, telegrafando nesse sentido 
as Chancelarias da Colotnbia e do Peru. 
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Recebi longo telegrama do ex-Ministro Mello Franco, 
resposta a cartas confidenciais que lhe escrevera também so
bre minhas excursóes ao Putumaio : "Espero que, com seu 
pleno conhecin1ento da regiao e dos povos que a habitam e 
com as suas grandes qualidades de justic;a, lealdade e irnpar
cialidade, levará V. Excia. a cabo a penosa tarefa, aumentan
do as glórias de sua longa carreira ao servic;o do Brasil." 

Houve, a 15 de abril, um incidente a propósito da segun
da excursáo ao Putumaio, que eu projetava, sobretudo depois 
do que se passara em Letícia. O Dr. Gori. delegado colon1-
biano, procurara o Dr. Tanaj ura para, em ininha .presen<;a, dis
cutir o que havia ficado estabelecido na última sessao - a ida 
do Dr. Villanueva a !quitos para preparar a excursao ao Pu
tumaio. Recebera telegrama do Ministro Olava, pedindo escla
recimentos sobre o móvel de nossa viagem. 'feiia o Dr. Gori 
podido responder imediatamente, porque estivera presente a 
reuniáo em que tudo ficara assentado; preferira, entretanto, 
tergiversar e eu, malgrado minha preocupa<;áo em cultivar a 
cordialidade das relac;óes con1 os den1ais men1bros da Comis
sao, fui forc;ado a falar com energía. Tu do terminou bem, 
f eliz1nente, encarregando-se o próprio Dr. Gori de transmitir 
ao Ministro os elen1entos que estava farto de conhecer. 

No banquete que n1e foi oferecido a 5 de n1aio, compare
ceran1, entre outros, o Dr. Villanueva, vindo de Iquitos e o 
Dr. Gori - discursos, alegria e terminou o día con1 un1 jan
tar íntitno em casa do Tanajura. 

_A.. 7 de maio partían1os, finalmente, para a projetada ex
pedi<;ao ao Putumaio, observando. colhenclo dados - utilíssi
mo contacto pessoal com as popula<;óes. 

A 27 recebia eu telegrama de min.ha Esposa, anunciando 
sua partida para a regiao a 7 de junho. 

Estáva1nos em um almo<;o de festas a Santo Antonio, em 
casa do Tanajura, quando recebi telegrama do Joaquim Ron
don, comunicando-me ter sido assinada a paz do Chaco. Le
vantámo-nos todos, dando entusiásticos vivas ao Brasil e aos 
países mediadores. Foi um delírio em La \Titória - apitos 
de fábricas, passeatas, novena, f ogueiras e, como sempre, dan
c;as. Foi decretado feriado. 

A 15 de junho telegrafava-1ne o Estigarribia, anunciando 
a partida de minha Esposa em con1panhia do Cap. J oaquim 
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Rondon e sua família, cercada de homenagens dos represen
tantes dos tres governos, dos meus auxiliares e a1nigos. A 6 
de julho chegava ela a Manaus, hospedando-se em casa de Ma
rina, filha do Tanajura. 

A 10 recebia telegrama do novo delegado da Colóinbia. 
junto a Comissáo :l\1ista - Jorge Restrepo 1:-Ioyos. 

Fui ao encontro de minha Esposa, passando nós em 
Iquitos días agradá':'eis, por todos festejados e hon1enageados; 
e, a 8 de agosto, chegávan1.os a La Vitória. 

A 30 de seten1bro, foi afinal ratificado o Protocolo do 
Rio de Janeiro, havendo troca n1uito cordial de telegran1as. 
Fui, no n1es seguinte, inspecionar a estrada de rodagem que 
mandara abrir entre Tabatinga e Letícia. Cuidei, por outro 
lado, de providenciar para que o contingente daquela localida
de tivesse aquartelamento condigno. 

A 6 de janeiro de 1936, . realizávamos urna reuniao da Co
missáo :l\1:ista, na qual leu o Dr. Restrepo o seu projeto de re
gula1nento, por todos aplaudido, tendo o delegado peruano "pe
dido vistas" por 48 horas. Discutin1os, em ontras sessóes, esse 
projeto, cabendo ao Dr. Restrepo elogios pela substanciosa sín
tese que fez dos princípios contidos no Protocolo do Rio de 
Janeiro. 

A l.º de fevereiro demos t1111a recep<;áo. J\1inha Esposa 
conquistava a sin1patia de todos, revelando-se exímia diploma
ta, o que era valiosa coopera<;ao para minha tarefa ele fra
ternidade. DeveJ¡ldo ela ir ao Rio, antes de sua partida fo
ran1-lhe oferecidas diversas recep<;óes, co1110 despedida. A S 
de abril, embarcávamos em La Vitória, no Vitória. Acon1-
panhei-a até Belém, onde J\riaria e Branca vieram ao seu en
centro e eu, tristemente, ton1ei o Distrito Federal, para re
gressar, súzinho . . . chegando a La Vitória a 24 de n1aio, an1-
versário do Protocolo. 

Logo no día seguinte reto111ava minhas atividades. 
Ofereci um aln1ó<;o ao novo delegado colon1biano, Dr. Ca

milo Muñoz O.bando - que veio substituir o Dr. Jorge Res
trepo Hoyos - recebendo-o a Co111issáo J\rlista na sessá.o de 
9 de junho. 

Dr. Tanajura acompanhou o Cel. T en1istocles que fóra en
ca111inhar a tun11a de levantan1ento da confluencia do J avari, 

RONDON CONTA SUA VIDA 589 

com o intuito de den1arcar a linha de limites do Brasil con1 o 
Peru, assinalada pelo talvegue do rio. 

A 23 de . agosto partíamos para a 3.ª expedi<;ao do Pu
tumaio, a 24 atingíamos a sua barra e Tarapacá a 28, passan
do pelos mesmos pontos de nossas excursóes anteriores. Se
ria viagem agradável, se nao f ósse a falta de lenha que tínha
mos, inuitas vezes, de apanhar nas margens. í a1nos, també111 
saltando para cac;ar, para cortar pasto para as reses que con
duzíamos. . . Sao Salvador, ainda mais decadente do que em 
34, to111bado o antigo rancho <lo porto, urna das pontas da 
cun1ieira fisgando o ar, apontando para o zenite ... 

Aqui tan1bém vinha eu verificando a triste situa<;ao dos 
índios, abandonados pelas autoridades e explorados pelos in
dustriais e seringueiros que os escravizavan1. 

Ere. Pouco adiante, o navio tocou na ponta de um ban
co, conseg11indo felizmente safar-se e continuar, depois de 
grande susto. Nova Granada cuja popula<;ao, na inaior parte 
de huitotos, cresceu ·bastante. Puerto Arturo - ruínas. 

Seguíamos, fazendo sondagens; e, verificando que depois 
de Puerto Arturo o rio nao tinha mais de 6 pés de prof undi
dade, resolvemos retroceder. Parámos para entrar en1 f ala 
con1 a lancha Candido Rondon que ia subindo o Putu1naio. 

A 7 de seten1bro, co111e111orávan1os condignan1ente o dia 
da Pátria e penetráva1nos no Igara-p::,i.raná. Quen1 quer que 
se ocupe do Igara-paraná, inteirado da luta diplo1nática colo1n
bo-peruana pela regiáó cortada por esse rio; quen1 ·quer que 
conhec;a o papel desse tributário, paradoxalmente rio chave 
nesta questao, sinuoso como o caminho em que durante longo 
tempo se esgotaram as diplomacias daqueles países, nao pode
rá deixar de o consideral símbolo geográfico dos acontecimen
tos que desfecharam na guerra entre as duas nac;óes. Sao 330 
quilómetros de voltas e rodilhas, de avan<;os e recuos, 330 qui
lómetros de ziguezagues e paralelas, verdadeiras paralelas por 
onde dois navíos distanciados, seguindo o n1esmo curso, apre
senta1n o espetáculo interessante de prosseguir em sentidos 
opostos - o mesmo espetáculo oferecide pelos dois povos liti
gantes que se cruzam e1nbora marchando para o mesmo fim. 

Visitán1os Eneá e La Chorrera. Grande progresso. Re
gressámos, entao ao Putumaio. Corbata, onde a Peruvian ex
plora a des~ra~a de um ¡¡rupo de huitotos, anti~amente escra-

I 
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vizados nos seringais de Arana. Puerto Bolivar, recentemen
te aberto. Na regiao de Remanso e Sao Salvador vive1n os 
700 índios que a en1presa Peruvian e1nprega no Putun1aio. 

Parán1os na altura de Palmeira, porque a lancha deu um 
esbarrao no fundo do río e era preciso evitar acidente mais 
grave. 

De regresso atingimos Letícia a 14 de setembro e, de¡>ais, 
La Vitória. Nesse mesmo dia partin1os para Lore.toyaui, c9n
tinuand0 nossa inspe<;ao. Depois, Puerto N ariño, onde desem
barcámos entre alas dos alunos das E scalas, com pelota.o diri
gido pelo professor, levando a frente a bandeira colombiana. 
Visita ao Estabelecin1ento - hinos, nacional e patrióticos. Des
pedimo-nos, levando a melhor impressáo. Recebeu-nos, entáo, 
o corregidor em sua casa. 

Retroceden1os para bordo e prosseguin1os, chegando a La 
Vitória as 17 horas. Realizou-se, entáo, o jantar íntimo que 
a Con1issao Mista ofereceu. a bordo do Liberal, ao Co1nan..:. 
dante Mavila, ex-prefeito, pdlos servi<;os prestados durante seu 
governo departamental. Terminado o jantar, fomos a casa do 
delegado peruano, onde f oi improvisado um baile. 

Minha Esposa regressaria pelo vapor Santos, em compa
nhia de D. J ulieta J ucá - J ucá era o comandante do Dis
trito Federal, que tao amigo nosso se _vinha mostrando. 

Veri-Eiquei a impossibilidade de corhe1norar o centenário 
de Benjamitn Consta.nt na Guarnic;ao da Fronteira, por falta 
de local condigno. Decidi pois, que .seria essa comemorac;ao 
na Intendencia de BenjamimConstant e, a 18 de outubro, para 
lá partimos. Fiz urna conferencia, presentes todas as autori
dades, delegados da Comissáo Mista, oficiais da Comissáo de 
Limites. toda a sociedade. 

A 22, chegava-me um telegrama de minha Esposa - o 
Santos atingira Belém mais cedo do que supúnhamos e ela se 
achava hospedada ein casa da família do Jucá. Viria pelo 
Distrito Federal com o Dr. Tanajura que regressava de sua 
licenca. 1 

A 15 de novembro, partía eu para Tabatinga, na lancha 
Mello Franco "embandeirada em arco", para a comen1ora<;áo 
da grande data. Inauguraram-se os alicerces do Quartel do 
C. E. daquela fronteira, sendo colocados em cofre praticado 
na parede da frente a ata e a cópia de meu discurso. 
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A noite, já de regresso a La Vitória, dei urna recepc;áo 
as famílias que ton1aran1 parte na comemorac;ao - e.. mais 
urna vez, terminou tudo en1 baile, depois de um muito afetuoso 
discurso do delegado Villanueva. 

Partí, entáo, ao encentro de minha Esposa e a 31 de de
zembro pudemos dar urna recepc;áo as familias de Letícia, Ta
batinga, Ramon Castillo e La Vitoria. A meia noite, discur
so sobre a festa da Humanidade, naquele dia que se iniciava, 
lembrando o Senador Villanueva ·que se retirara por doente. 
com seu sobrinho e secretário- Taboada. 

1 

Fomos, pelo Distrito Federal, a !quitos - discursos, ban
quetes. . . bailes. Muito aprecián1os a "velada musical" que 
nos of ereceu o sr. Pref eito e em que se tocaram músicas in
caicas. A 6 de fevereiro de 1937, estávamos de regresso a 
La Vitória. 

Tivemos, u 21, a alegria da vista do General Azevedo que 
deixara a Comissa.o Mista para exercer outros cargos - no 
momento o de fiscalizar a construc;ao da esquadra colo111biana, 
por un1a in issao naval inglesa. 

A 9 de márc;o, falecia o Senador D. Pablo Villanucva, 
nosso excelente cotnpanheiro, amigo dos brasileiros e. particu
larmente, meu. Durante 15 días se esperou o desenlace a cada 
mo1nento. informando-me diariamente seu sobrinho e secretário 
Taboada. Mandou a Comissao celebrar solenes exéquias na 
lgrej9- de Letícia "em memória do delegado peruano D. Manuel 
Pablo Vilanueva" e, a 24 de maio, instalávamos o seu retrato na 
sala da Con1issáo Mista. 

A 10 de abril visitei D. Obando. Se nao lhe fosse conce
dida a licenc;a que solicitara pediría exonerac;ao. Isso viria im
possibilitar n1inha 4a. expedic;ao ao Putumaio. 

Tive a surpresa de um telegran1a que anunciava estar to
mando vulto o nome do General Candido Nlariano da Silva Ron
den para candidato de concilia<;;áo ·a sucessao presidencial. Se-. . - . , . gu1am-se aprec1a<;oes encom1ast1cas. 

Nunca fui ambicioso. Iniciei minha carreira recusando, 
ao concluir o curso de engenharia militar, a quantia de 400 
contos para medir as vastíssimas terras de um rico proprietá
rio - porque j á tinha tomado o compromisso de acompanhar 
Gomes Carneiro ao serta.o. Por outro lado, recusei, inúmeras 
vez es, cargos eletivos que me f oratn of erecidos com insisten-

• 
1 

. ' 
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cia, mesmo quando, numa das mais sérias crises políticas de 
Mato Grosso, ambos os partidos em contenda me indicavam, 
por unaniinidade, como candidato de conciliaGaO. E sao esses 
fatos sobejamente conhecidos. Considerei, pois, pilhéria a no
tícia. Tais candidaturas nao se coadunam com meus ideais. 

O día 14 de abril, data tnáxiina do meu lar, deveria ter 
sido passado em doce intiinidade mas. . . assim nao o enten
deran1 os an1igos e f oi tal a ch uva de presentes, que se promo
veu, apressadamente, um, chá, acabando por u1na "velada mu
sical". 

A 18, desagradável incidente provocado pelos aviadores 
peruanos que trouxera1n D. Pedro Delgado para se entender 
com o delegado da Colombia, sobre diversos assuntos. Com
pletamente embriagados, levaram a provoca<;ao aos soldados co
lombianos que intervieram, perturbando, assin1, a necessária 
harmonia dessas f ronteiras, faz en do correr o risco de con1pli
ca<;óes internacionais. 

Foi, af inal, no meado o delegado peruano - 5 meses após 
o f alecimento do Senador Villanueva. 

A chata ·colombiana Caquetá conduziu delegados demar
cadores, para repor os marcos de Atacuari e Y uaguas, des
truí dos por ocasiáo do conflita de Letícia. 

Tive de intervir nas dificuldades criadas pelo .intendente 
ao livre transito no porto de Letícia - pron1eteu-1ne ele re
ver as instru<;óes dadas pe.la polícia. De tu do ' daría col).heti-
1nento as Chancelarias do Brasil e da Colon1bia. Seria con:. 
veniente af astar o Ca pitao da polícia, Rodrigues. A pertur
ba<;ao que ele criava com sua atitude prejudicava o próprio 
co1nércio, comprometendo a cooperac;ao e a amizade recomen
dadas pelo Protocolo, f on;ando, assim, a interven<;áo da C o .. 
missao Mista. 

A 3 de junho chegava o novo delegado do Peru, Dr. Víc
tor M. Arévalo - fo1nos todo~ a bordo recebe-lo, acon1pa
nhando-o até a ~ua residencia. 

Entregou ele a Comissao n1ista muito cordial e bem 
f eito ofício. 

Oferecen1os-lhe, minha Esposa e eu, u1n almó<;o, ao qual 
con1pareceu com seu secretário, nosso amigo Taboada, o In
tendente Nacional del Amazonas, General Mercado, além de 
nossos amigo¡ Tanaj ura, J ucá e outros. O delegado da Co-
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lombia nao con1pareceu por se achar ein Bogotá. A maior 
cordialidade. 

Regressou a Letícia o Dr. Muñoz Obando e a 28 foi o 
almo<;o que nos ofereceu o Dr. Arévalo. Fez brilhantes dis
curso ao qual respondí. A noite. . . baile. Era a festa da 
independencia da Colombia. 

Fomos a Letícia visitar o Dr. Obando e com ele voltá
mos para La V,itória, acompanhando-o até a sua residencia. 

A 3 qe agÓ$tO realizava-se a sessáo especial da Con1issao 
Mista, .para receber em seu seio o novo delegado do Peru, Dr. 
Víctor Manuel Atévalo. Fiz cordial alocu<;áo, apreciando a 
nomea<;ao e salientando os propósitos de f raterniclade do Pro
tocolo. Falou, depois, o delegado da Colombia, louvando-se 
nas minhas palavras. 

A segunda parte da sessáo foi destinada a p6r os dele
gados a par de meus atos, na falta de delegados dos dois paí
ses. Falei nas 'reclamac;óes de peruanos e brasileiros, priva
dos de liberdade de transito no porto de Letícia, entrando o 
delegado colombiano em considerac;5es abstratas, para apreciar 
fatos concretos. ·Tomou, entretanto, notas e prometeu provi
denciar. 

Pediu, entáo, a palavra o delegado do Peru, aprovando 
os atos praticados e deJ)9ÍS eu agradecí os aplausos de meus 
colegas para n1eus atos irtvoluntarian1ente ditatoriais - por 
ser delegado único. 

A senhora Arévalo sofreu u1n acidente de automóvel em 
Manaus, onde se achava, vindo ao encontro de seu marido. 
Como seu estado inspirasse aincla cuidados, iría ele buscá-la~ 
na lancha Mello Franco, propondo eu que fosse acompanhado 
pelo Dr. Tanajura cujo auxílio foi providencial, chegando ela 
em boas condi<;óes. 

A 7 de setembro, um baile que of ereci na f ronteira co
mum as tres nac;óes irmas e amigas. Foi urna festa muito 
animada e cordial. 

Preocupavam-me també1n outros assuntos: Conseguí a 
non1eac;áo do Cap. Vicente de Paulo Vasconcellos para dire
tor da Inspetoria de índios; conseguí tan1béin que, extinta a 
Inspetoria Especial de Fronteiras, fosse o arquivo confiado ao 
lVlajor J aguaribe de Matos, para concluir trabalhos gráficos 
en1 andamento. 



~ 594 I ESTHER DE VIVEIROS 

A l.º de janeiro de 1938 oferecia um aln1óc;o. em hon
ra ao Gen. Mercado e sua Senhora. Muitos convidados, mui
ta alegr ia. 

Grande festa na ilha da Ronda, oferecida pelo delegado 
do Peru ao da Colombia que se retirava. 

Reunin10-nos para assentar os planos da visita anual as 
fronteiras comuns do Putumaio. 

Cuidámos de comen1orar o l.º aniversário do falecimento 
de D. Villanueva - bandeiras em funeral, telegran1as. Sa
lientei ter ele f alecido de moléstia contraída em servi<;o e o 
Dr. Obando pediu que fosse o meu discurso consignado em 
ata, · por exprimir sentimentos de todos os delegados. O Dr. 
Arévalo agradeceu. 

(;.hegou, a 23 de mar<;o de 1938, o novo delegado da . Co
lombia, Dr. Eduardo Gusman Esponda, substituindo D. i\1u
ñoz Obando. 

Recebemo-lo no meu gabinete, e, a 7 de abril, solenemente, 
em sessao especial da Comissao, aberta com um discurso meu 
ao qual respondeu o Dr. Gusman. Nao se tratou <le outros 
assuntos que foram adiados para sessao ordinária. O Dr. 
Tanajura convidou-nos, entao, todos para almo<;ar em sua casa. 

Tinhatn sido, aos poucos, vencidas todas as dificuldades 
e 1nuito me auxiliou minha Esposa nessa verdadeira obra de 
sin1patia, dando recepc;oes em nossa casa, entrando em con
tacto com a sociedade, gra<;as ao seu dom irresistível de con
quistar amizades. A imparcialidade de meus pareceres, que 
baseava etn dados científicos, dando-lhes cunho prático, argu
mentando com lógica, mas, ao mesmo tempo, com benevolen
cia, conquistou a confian<;a dos delegados. A tal ponto que, 
havendo recurso para a Sociedade das N a<;6es, quando qual
quer das partes se nao conformasse com o parecer do de
legado brasileiro, nem urna só vez f oi ele utilizado. 

Levei o escrúpulo ao últitno grau, no dese1npenho de mi
nhas func;6es e, em julho de 1938, pude comunicar aos gover
nos do Brasil, do P eru e da Colombia ter cumprido a deli
cada missáo que me havia sido confiada. Os delegados dei
xaram, entáo, por ordem dos respectivos governos, o seu Quar
tel General instalado em La \ l itó1 ia, depois das mais cordiais 
despedidas e troca de condecora<;6es. 
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Desejo referir-1ne aos Senhores General Osear Benavi
des Presidente da República do Peru, e Alfonso Lopez, da 
Col,ón1bia, que atenderam aos fraternais apelos do Brasil con1 
espírito de leal e decisiva colabora<;áo. E nao é possível dei
xar de recordar o saudoso Senador 11anuel Pablo Villanueva, 
tao integrado nos fins altruístas de sua missao, falecido antes 
de ver con1pletada a obra de paz a que nos consagráramos. 

Dese1nbarcava a Delegac;áo brasileira no porto do Rio de 
J aneiro na chuvosa n1anha de 4 de agosto de 1~38, rece bid~ 
coro excepcionais homenagens - é que conseguira o Brasil 
atingir integralmente o objetivo internacional visado. 

General re'formado, sempre senti que as honras de n1eu 
pó?to nao me inibiam de deveres, até ~ .tinal de min~a ;ida. 
Se o peso dos anos impedia esfor<;os f1s1cos, a exper1enc1a, a 
me~ória, todas as minhas faculdades morais. intelectuais e prá
ticas, inspiradas pelo meu patriotismo, tao vibrante como. quan
d0 encetei 111inha carreira, continuava111 sempre ao serv1<;0 da 
Pátria. 

Nao me of uscaram, por isso, as hotnenagens de que fui 
alvo ao chegar. O triunfp de minha 1nissao, devia-o a minha 
incomparável Esposa, aos pensamentos altos que me soubera 
sempre inspirar; a boutrina que norteou toda minha vida, no 
sentido da Fraternidade Universal. 

Ausentavan1-se, f reqüentemente, os delegados da Con1is
sáo Mista. Por duas vezes teve o Peru de substituir o seu 
deleo-ado um deles por moléstia contraída em servi\o, da qual º , , c . 
veio a falecer; e, por cinco vezes f oi substituído o da olom-
bia, pelas péssitnas condic;6es de vida em Letícia. 

Era, porém, a responsabilidade do Brasil m~tito grande e, 
por isso, nao me afastei um só dia do meu posto, durante os 
quatro anos da Comissao. 

~sse rigor naquilo que eu considerava ? cump:imento do 
dever, custou-me a perda da visáo. Comece1 a sentir que algo 
de anormal se passava com os n1eus olhos e, su~ondo que se 
tratasse de catarata, aguardava o regresso ª? Rio para con
sultar um oculista. Mas já entáo era multo tarde - um 
...,.laucoma inutilizara um dos olhos e reduzira a um quarto 
: visao do outro ... que gradualn1ente foi declinando .. · 

Ninguém me ouviu, nunca, urna queixa pela cegueira que 
acabo u por se tornar total - of ereci mais is so a Pá~ria. 



" 

CONSELHO NACIONAL DE PROTE(:ÁO AOS 
íNDIOS 

. . ' . Supunha eu, ein 1939, encerrar os servu;os at1vo3 a m1-
nha Pátria. Mas assitn nao entendeu o Presidente da Repú
blica. Criou o "Conselho Nacional de Protec;ao aos 1ndios ", 
de caráter honorífico, e nomeou-me seu Presidente, para ori
entar o "Servic;o Cle Prote<;ao aos índios ", indicando-lhe nor
mas de urna política indígena capaz de manter a unidade so
cial da rac;a e determinar a f elicidade do índio. 

Nao fui consultado para a nomea<;áo de que só ti ve co
nhecimento quando publicada pelo DASP. Como se tratava 
da causa a que consagrei toda a minha vida, conformei-me 
co1n a honrosa designac;ao e com a idéia de continuar em ser
vi<;o ativo malgrado os meus avanc;ados anos, responsável pe
rante o Presidente da República pela obra social cm benefício 
dos índios, que a ele, também, empolgara. 

Ao assumir a presidencia do "Conselho Nacional de Pro
tec;ao aos fndios", a 27 Cle dezembro de 1939, pronunciei a 
orac;ao que aqui reproduzo, pelo seu interesse histórico: 

"Quase tres décadas sao passaclas, desde que a 7 de se
tembro de 1910, neste mesmo l\1inistério, eu inaugurava o Ser
vic;o de Protec;áo aos índios, na qualidade de seu 1.0 Diretor. 

A solenidade fóra presidida pelo primeiro l\1inistro da 
Agricultura, o cidadáo Rodolpho l\1iranda. Patrocinou o ser
vic;o repúblicano, assim criado, o "Patriarca da Independen
cia", representado por um dos seus descendentes, o deputado 
José Bonifácio de Andrada e Silva, boje Embaixador. A 
lu1ninosa idéia f oi sugerida ao ardoroso Ministro pelo exito 
pacífico, sem par, do grande reconhecimento empreendido de 
Sao Luiz de Cáceres a Santo Antonio do lVfadeira, da bacía 
do Prata á do rio-mar, pela Comissáo de Linhas Telegráficas 
Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas. Essa travessia, 
de cerca de dois mil quilómetros de penetrac;áo no Noroeste 
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matogrossense,· fóra executada através de tribos e nac;óes de 
índios daqueles confins ocidentais da Pátria, ainda em estado 
de guerra. 

Quebrando a tradic;áo dos penetradores das selvas que, em 
caráter de aventuras industriais ou de estudos científicos, atro
pelavan1 sempre os íncolas da regiáo, varou tal reconheci1nento 
as terras dos parecis, nhambiquaras, quep-queri-uates, orun1is, 
jarus, urupás, ariquemes, caritianas e caripumos, sen1 lhes cau-. 
sar a m~nor perturba<;ao ou violencia. Ao contrário, f oi ele 
por tres vezes atacado - sendo na última fericlos alguns ex-

. pedicionarios - já em zonas seringueiras, por inopinada aco
metida dos índios em guerra com os caucheiros no Jaci-p~raná. 
O excepcional método empregado pela Expedic;ao despertou no 
espírito do Ministro invulgar entusiasmo republicano e, após 
a chegada a esta Capital dos expedicionários do grande reco
nhecimento de 1909, dirigiu ao seu chefe men1orável carta. 

Com a firme resoluc;ao do Governo republicano de reto
mar o problema indígena, sem solu<;áo durante o período mo
nárquico depois da Independencia do Brasil, novo horizonte 
despontava no panorama da política nacional. 

O ideal de José Bonifácio ressurgia ·das cinzas das intri
gas coloniais e da política conservadora da Monar.quia Bras_i
leira, para orientar a soltt<;áo do ~roblem~ que tena, se,n1. du
vicla, dignificado o nascente In1péno americano, se os . sabios e 
eLoqi.1entes conselhos do Patriarca tivesse1n sido tomado: na 
devida considera<;ao pelos legisladores do advento da nac1ona
lidade. Fóra esta forjada rto afá da luta econ61nica do pe
ríodo colonial em que surgira para os colonos a . imperiosa 
necessidade de impor escravidáo aos povos conquistados no 
cotinente amaricano e fora dele, ora com a aprovac;áo e ora 
com a reprova<;áo dos reis de Portugal e de Espanha. Táo 
vacilante legisla<;áo portuguesa f oi urna série nunca interrom
pida de hesita<;óes e contradic;óes até Pombal. Decretava-se 
ho je o cativeiro sem restric;óes, amanha, a liberdade absoluta, 
depois um meio termo entre os dois extremos - promulga
va-se, revogava-se, transigía-se. A carta régia de 1537 e o 
regimento de 1548 contradiziam-se. 

Com a lei liberal de D. Sebastiao, de 20 de Marc;o de 
1570, contrastavam as da Corte de Madri, senhora entao dos 
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destinos de Portugal, de 22 de agosto de 1587, de 11 de no~ 
vembro de 1595, e a provisáo de 26 de julho de 1596, man
tendo a escravidáo, sob diferentes formas. 

Tal foi a mísera sorte do íncola brasileiro durante o .sé
culo da descoberta. Raiou o s¿culo seguinte co1n urna aurora 
de bonan<;a - come<;ou por franca rea<;áo a favor da liberda
de. Mas a lei de 10 de setembro de 1611, reconhecenqo, em , 
tese, a liberdade dos íncolas, restabelecia, de fato, a escravi
dao, con1 sofisn1as de argumentos guerreiros. 

Consideravéi. a referida lei legítin10 nao son1ente .o cati
veiro dos aprisionados em guerra justa, co1no também os res
gatados do cativeiro de outros índios. Era o interesse do co
lono que estava ein jógo, em detrimento do privilégio dos je
suítas que assim perdian1 a dire~ao temporal das aldeias. Re
matava a desumana lei com evasiva ele <lisfar<;ada crueldade, 
detern1inando que os índios resgataclos servissem como cati
vos durante 1 o anos sornen te, quando f óssem comprados por 
pre<;o nao excedente ªº da junta, isto é, 4$000, e perpetua
mente se o pre<;o fósse maior. 

As administra<;óes de aldeias p~los colonos estabelecidos 
110 Pará e no Ñiaranhao deram lugar a subleva<;ao <lestes, 
quando os Governadores quiseram fazer cutnprir o alvará de 
8 de junho de 1625, que proibia terminanten1ente essas ad1ni
nistrac;óes de caráter escravocrata. 

' As queixas dos jesuítas, dirigidas a l\1adrid e a Rom'i: 
deram lugar a expedi~áo das ' Bulas de lJrbano VIII e de 
Paulo III, excon1ungando os vendedores de ínclios. 

Apesar das decisivas condena<;óes morais da Igreja, em 
un1 povo profundamente itnbuído do espírito católico, nao fo
ram suficientes os dispositivos terminantes daquelas Bulas. 
Necessário foi em 1647 e 1649 publicar novos alvarás, ratifi
CCJ.ndo-as : sendo livres os índios, como declaravam os reis 
de Portugal e os Sumos Pontífices, nao poderia haver mais 
''administra<;óes e administradores" e os ditos índios serviriam 
hvren1ente a quem quisessem. 

Liberto Portugal do jugo espanhol, retomava a legislac;ao 
atinente aos íncolas o sentimento de fraternidacie das huma
nas leis de 1605 e 1609, repetidas em 1652 com especiais re
comenda<;óes a Rela<;áo da Bahia e ao Capitao-J\1or <lo Mara
nháo, de dar liberdade a todos os índios que encontrassem em 
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cativeiro e autorizando o Padre Antonio Vieira a exercer a 
sua missao de catequese. Era, entretanto, tao característica 
a dubiedade do Governo de Portugal, que já no ano seguinte, 
em 1653, nao somente restabelecia os antigos casos de escra
vidáo, como criava casos novos - tal fora a pressao das re
clamac;óes . dos procuradores do povo, no Pará e no Maranháo. 

A rea<;ao dos jesuítas cujo advogado, o extraordinário 
Padre Antonio Vieira, f órá enviado a Portugal, determinou 
a criac;áo da Junta das l\1iss6es. Perante ela o Padre Vieira 
def endeu a causa dos índios, alcan~ando a revogac;áo da Pro
visao de 1653. . 

Dessa calorosa campanha jesuítica surgiu o ato legisla-
tivo de 9 de abril de 1655 que aboliu os casos novos de es
cravidáo e reintegrou os jesuítas no governo temporal e es
piritual das aldeias de índios. 

A luta surda· entre colonos e jesuítas continuava. todavía, 
até que rebentou, no Pará e no Maranhao, a subleva~ao de 
1661. 

Para sanar o mal, expediu o Governo portugues, em 1663, 
a lei de 12 de setembro proibindo aos Padres da Con1panhia 
de Jesus, e a outros quaisquer, jurisdi~ao temporal sóbre os 
indios, e, quanto a espiritual, pondo em pé de igualdade todos 
os religiosos, sem distinc;áo de credo. 

As leis de 1667 e 1673 confirn1aram tais disposi<;óes e fo
ram, sucessiva111ente, cada vez n1ais f avoráveis a escravid.§.o. 
Os Padres jesuítas levantaram a luva do desafio. Tais es
f orGOS desenvolveram, com hábil diplomacia e política, que 
conseguiram do Governo a lei de l.º de outubro de 1680, res
tauradora da de 30 de junho de 1609, segundo a qual nao se 
podia escravizar índio algum, de modo absoluto. 

Conhecida que foi esta lei nas colonias, novas reclama
<;óes f oram a Lisboa enviadas e nova lei, f avorável a escravi
za<;ao, f oi pron1ulgada - a de 2 de setembro de 1684, restu
belecendo as "adn1inistra<;6es particulares" de índios, ou se Ja. 
na realidade, a escravidao. 

A luta f oi renhida. Entre os interesses religiosos dos je
suítas e as imposi<;6es dos colonos, oscilava o Govérno portu
gues ora para u1n lado, ora para outro. Acendia u1na vela a 
Deus, outra ao Diabo. 
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E assim marchou até 1691, promulgando regimentos e 
alvarás os mais contraditórios, para agradar ora aos padres, 
ora aos colonos. 1 

Encerrou-se o século XVII com a lei liberal de D. Pe
dro II de Portugal, que mandava perdoar aos cativadores dos 
indígenas. Isto prova quáo generalizadas eram as infra<;6es 
das leis promulgadas para as colonias do Brasil. O século 
XVIII, éomo o precedente, raiou con1 grandes esperan<;as para 
o íncola brasi1eiro. 

Urna carta régia de 5 de julho de 1715 proibia tern1inan
temente o seu cativeiro e classificava-o de injusto. Pouco du
rou, infelizmente, tal esperan<;a. 

A hesita<;ao e a contradic;ao da legislac;ao de Portugal es
tavam arraigadas !1ª tradic;ao administrativa do Reino, quanto 
a sua política colonial. Em rela<;áo aos índios principiava re
conhecendo a liberdade e terminava recomendando a servidáo. 
Tal a provisao de 9 de marc;o de 1718. 

A famosa e formosa Bula de Beneclito XIV, de 20 
de setembro de 1741, confirmando os Breves de Paulo III e 
Urbano VIII, excomungava lata sententia os escravizadores 
de índios. 

Todavia, apesar da execra~áo positiva e formal a qual
quer espécie de violencia, a escravidao continuava a obra ne
fanda que nem o temor do inf erno podia destruir. 

Em meio dessa profunda, anarquía n1oral, prosseguia a 
imperturbável ronda das 'crueldades dos colonos para com os 
índios, já, infelizmente, em um te1npo en1 que os religiosos · 
nao mais dispunham da autoridade 1noral de Nobrega, A.n
chieta, Aspicuelta e Vieira para os defender; e en1 que, pelo 
contrário, até certo ponto e a seu modo, haviam consentido 
na escravidao e nos n1aus tratos, como se pode ajuizar dos 
dispositivos do Regimento para todas as Missóes de que f ala 
o General Toledo Rondon, en1 sua l\1emória sobre as aldeias 
de índios de Sao Paulo; foi nessa situac;áo político-moral que 
o Grande Marques de Pombal teve de exercer enérgica ac;ao 
na colonia do Brasil, pela Redenc;ao indígena, através da sua 
bela e gloriosa lei de 6 de junho de 1755, dignamente prece
dida do alvará de 4 de abril do mes1no ano. A lei de Pom
'bal tinha por fim, como a de l.º de Abril de 1680, cujas vistas 
seguiu e ampliou, "cerrar a porte aos pretextos, simulac;óes 
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e dolos com que a malícia, consoante o dizer de D. Pedro, abu
sando dos casos em que o cativeiro é justo, introduz os in
justos". 

Como complemento, com o alvará de 8 de 11aio de 1758 
tornou extensiva a todos os índios do Brasil essa Jegisla<;ao 
peculiar sc>Inente ao Pará e ao Maranhao. 

Apezar da rigidez das leis pombalinas, foi preciso em 
1798 expedir urna Carta-régia, reiterando as suas disposic;oes 
e abolindo o "Diretório dos 1naios". Foi desta forma ·que se 
encerrou o glorioso século XVIII. 

O século XIX abriu-se, infelizn1ente, de n1odo diferente. 
D. Joao VI intentou restabelecer, oficialmente, a opressao aos 
índios. Era um retrocesso injustificável que escancarava a 
escravidáo a mesn1a porta que as boas almas de 1680, com 
desvelado cuidado, haviam tentado cerrar. 

As cartas-régias de l.º de abril, 13 de maio, S de no
vembro e 2 de dezembro de 1808, e as de 1809 e 1811, a 
exemplo da legislac;áo hesitante e contraditória dos ten1pos co
loniais, lan<;avam no espírito dos governadores profunda con
fusa.o. 

Chegou f inaln1ente o dia do governo de D. J oao VI 're
conhecer que as represálias dos índios se baseavam nos maus 
tratos. Donde benevolencia e cordura .que ressaltam de · regi
mentos e leis. Ao mesmo tempo agitava-se no seio da Assem..:. 
bléia Constituinte a questáo indígena co1n calor e entusisamo. 
Foi nessa Assen1bléia, na sessáo de 12 de maio, perante a 
Comissao de colonizac;ao e catequese dos indígenas do Brasil, 
que José Bonifacio ofereceu a ' essa comissáo os seus "Aponta
mentos para a civilizac;ao dos Índios bravos do Brasil", pre
cioso código de sabedoria social e política, em que o Servi<;o 
de Protec;ao aos índios se inspirou e pelo qual guia os seus 
passos, dentro da evolu<;ao por que passaram os princípios 
capitais das ciencias sociais e políticas do seu tempo. 

Até a primeira Regencia, em 1831, criaram-se regula
mentos e expediram-se portarias, recomendando brandura na 
catequese dos índios, modera<;ao para com esses infelizes fi
lhos da nacionalidade brasileira. 

Em nome do segundo In1perador do Brasil expediu a 
Regencia a f an1osa Lei de 27 de outubro, cu jos in tui tos pro-
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tetores lembram em parte as vistas hu1nanitárias da legisla·
<;ao pombalina. 

Até a proclama¡;áo da República trataram os Governos 
da Monarquia esporadicamente de assuntos indígenas, numa 
ou otttra província do Império. O Regulamento de 1847 foi 
a últitna legisla<;áo da Monárquia que procurou abranger o 
conjunto do problema indígena. Tal a situa<;ao en1 que o 
regime 1nonárquico deixou o aborígene brasileiro. Foram 
quatrocentos anos de extermínio ! Quatro séculos de martírio 
tmposto a ra<;a viril que recebera OS descobridores COlTI alma 
de criani;a, cheia da ingenua curiosidade que essa visita des-
pe1tava. · 

A República, em vez de tomar o problema em toda a 
sua plenitude, encarou-o com indiferen<;a. 

O Dec1 eto n.0 7 de novembro de 1889 outorgava aos 
Estados a sua solui;áo. 

Na Constituinte de 1891 só urna voz se levantou em prol 
do n1ísero pária brasileiro: f oi a do Apostolado Positivista 
do Brasil, que propós o reconhecin1ento dos "Estados Brasi
leiros Americanos" que seriam amparados pela prote<;ao do 
Governo Federal e plenamente respeitados na posse dos seus 
terri tó1 ios. 

T ao generosa, reparadora e justa proposta nao mereceu, 
clesgrai;adam~nte, a atenc;ao dos republicanos constituintes. 
Perdeu-se no meio da indiferen~a nacional. E quando estes 
votaram o artigo 63 - posterionnente 64 - da Constitui<;ao, 
e11tregaram aos Estados, englobadamente con1 as devolutas, as 
tenas dos índios, as que tnais legitimamente eram ocupadas. 

A esses legisladores, que jogava1n com a sorte dos ver
dadeiros donos da terra brasileira. nao ocorreu a idéia de 
justi<;a de entregar aos seus donos o que_ de fato lhes per
tencia. Só 21 anos depois, em virtude da lei n .0 1606 de 
29 de dezembro de 1906, foi, pelo Decreto n.0 8072, de 20 
de junho de 1910, criado o "Servii;o de Prote~áo aos Indios 
e Localizac;áo de Trabalhadores N acionais" e aprovado o res
pectivo regulamento. 

Passados eram 87 anos que José Boni f acio a presentara 
a Constituinte monárquica, os "Apontamentos para a civili
zac;ao dos 1ndios bravos do Brasil". 
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Vasado nos moldes da verdadeira política republicana, 
abandonou esse Regulamento, desde logo, a idéia de catequese 
e civiliza<;ao, para se restringir a urna simples assistencia pro
tetora. inteiramente leiga e incontestavelmente respeitadora das 
cren<;as, das opinióes, dos hábitos e da vontade dos 1ndios. 
( art. 2.0 § 4.0 ). 

E, einbora cure de ministrar-lhes ensinos úteis de caráter 
prático e resultados imediatos, segundo convém a s.itua<;áo 
n1ental deles, limita a sua a<;áo a meros conselhos, sem nenhu
ma forma de coa<;áo ou vexan1e. (art. 15.0 § 10). 

Esta assistencia - que é dispensada aos índios en1 geral, 
qualquer que seja a situa<;áo en1 que se encontrem: nómades 
ou errantes, reúnidos em tribos, aldeados ou em pron1iscui
dade com os civilizados - tem em vista prover as suas neces
sidades, abrandar os seus costumes, mediante esfor<;os ten
dentes a aboli<;áo da guerra e das práticas que nela adotam 
e, sobretudo, ampará-los contra as violencias e extorsóes 
de que sao freqüentemente vítimas, por parte dos civilizados. 

Eis, senhor Ministro, a síntese histórica do problema indí
gena brasileiro proposto, corn a sua solui;ao política imediata, 
pelo Patriarca da nossa Independencia, desde 1823. Peram
bulou pelas maos e vontades dos legisladores do l.º e 2.0 Im
périos, para ser retomado no princípio da segunda década da 
República pelo entusiasmo nacionalista do primeiro Ministro 
da Agricultura, que . o encar:ou de frente, sob o ponto de vista 
republicano, levando~o a bom can1inho para urna solu<;áo ra
dical preparada pelo seu modelar regulamento. E já bem 

, avanc;ada estaría essa soluc;ao se nao fóssem as perturbai;óes 
conseqüentes do colapso administrativo que a República sofreu 
em 1930. 

Felizn1ente vem o governo atual reton1ar tao importante 
problema nacional, para resolvé-Io definitivamente. sob os aus
pícios do Presidente da República, executada a solu<;áo pela 
ai;áo republicana do seu benen1érito Ministro da Agricultura. 

O Conselho Nacional de Prote<;áo aos 1ndios é o órgao 
supe1 ior criado para os estudos atinentes ás 111ani f esta<;óes ma
teriais da vida do íncola: hábitos, costumes, linguagem; orga
niza<;ao social e política ; comércio, industria ; desenvolvimento 
cultural: artes diversas; em urna palavra, todas as suas mani
festa<;5es de inteligencia e de atividade. 
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É, além disso, o órgao coordenador consultivo que liga 
diretamente o executivo da administrac;ao protetora dos índios 
ao supremo Governo da Republica. Interpretando, sen?or Mi
nistro, os sentin1entos dos meus colegas, como o ma1s velho 
e o conselheiro de n1aior tirocínio da vida sertaneja, ew seu 
no111e e no n1eu próprio prometo colaborar ardorosa e republi
canan1ente no servic;o consciente - ao Brasil, ao seu Governo 
e ao Chefe da Na~áo, visando a grandeza moral. intelectual 
e material da Pátria". 

.Q DIA DO íNDIO 

Urna elite de homens de corac;ao e inteligencia trac;ou 
admiráveis norn1as de assistencia ao índio, na Convenc;áo de 
Patzcuaro. 

Nao poderia haver causa mais justa, mais digna de apai
xonar - propuseram-se os convencionais a redin1ir e a am
parar as mais inocentes vítimas da mald~de hu111ana, os rema
nescentes de n1ilenária civiliza~áo, varnda, a ferro e fogo, 
e1n seu próprio território, aviltada, dizi111ada, tnartirizada por 
hon1ens que, dizendo-se civilizaslos, davan1 ao n1undo o espe
táculo degradante da mais requintada barbárie. 

O JVt:éxico, a grande na<;ao <leste Continente que faz j~s 
a nossa espontanea e sincera admira~áo, pela permanente aft
tude de vigilfüncia e de def esa dos ideais republicanos, ao pro
curar consolidar a vida do seu povo, constatou que nao era 
possível esquecer, na elaborac;ao de un1 reajusta1nento social, 
o elemento aborígene. 

Na evolu~ao social, circunstancias de ·fundo geográfico, 
étnico, histórico e outros fatores, como a forma pela qual se 
desenvolveu a penetrac;ao do elemento europeu, concorreram 
para que o índio mexicano se achasse num estado cultural su
perior e diverso do de nossos índios. Entretanto, ao mesmo 
tempo que nossos aborígenes perambulavam nas se~v~s, pro
curando viver dos recursos proporcionados pela prod1g1osa na
tureza e defender-se da san ha criminosa dos invasores de 
suas t~rr~s, os aborígenes n1exicanos levavan1 ta1nbéin vida 
rude de nada lhes valendo o aprimora1nento de sua cultura 
herd~da de um grande povo. Sobre eles se f azia sentir a 
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mais sórdida opressáo e o hornero, o infeliz nativo, tinha sido 
transformado en1 escravo. 

Mas um povo que tem a ventura de celebrar ein sua 
história, vultos da estatura heróica e ao mesmo ten1po sublime 
<lo extraordinário Guatemóc, nao podia deixar de procurar 
un1 remédio adequado em favor dos remanescentes dos Azte
cas. Assitn sendo, ao operar-se urna série de transformac;óes 
de fundo político-social, o México se nao descuidou da sorte 
do seu compatriota, do seu índio. Lembro-1ne bem das lon
gas, aprazíveis e instrutivas palestras que, por diversas vézes, 
1nantive com o preclaro Embaixador daquele país, o eminente 
D. Antonio Villalobos, un1 dos mais notáveis políticos mexica
nos e ao mesmo tempo Presidente do Partido da Revoluc;áo 
Nacional Mexicana. Com a maior fidelidade descritiva con
tava ele a peleja que pessoalmente mantivera em defesa das 
populac;óes aborígenes, procurando ajudá-las, procurando li
bertá-las de tiranicas explora<;óes que as nao deixaram viver. 
E exaltava, entao, os méritos dos aborígenes, mostrando-se 
disposto a continuar lutando na def esa dos seus direitos. 

T eve o México, terra de grandes líderes, na personalidade 
de Manoel Gamio, doutor em ciencias filosóficas e sociais, o 
chefe de que carecía para estender ésse n1ovin1ento en1 favor 
da populac;ao indígena para fora das fronteiras daquele grande 
país. Daí · nasceu a Conven~ao · Internacional de Patzcuaro, 
para a qual forani convocados representantes de todos os países 
do continente americano que de fato compareceram revestidos 
dos poderes indispensáveis a adoc;ao de decis5es convenientes, 
a excec;áo do Brasil. A despeito da posi<;ao proeminente e 
<la prioridade da defesa do índio ·que lhe assegurara José Bo
nifácio de . Andrada e Silva, apenas se fez representar por 
um grande e ilustre brasileiro - nao ha dúvida - aquéle 
eminente e muito saudoso Professor Edgard Roquete Pinto, 
mas que, devido a sua condi<;ao de ~imples "observador" esta va 
impedido de concorrer com seus princípios e idéias lun1inosas, 
assim con10 tan1bém de dar o seu voto naquela assembléia in
ternacional. 

Nao se olvidou o aborígene, o índio, igualmente convidado. 
Emissários dos convencionais partiram ein demanda dos agru-
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pamentos existentes quer no México, quer em outros países 
vizinhos. O índio, de que se ocuparia a Convenc;ao, era con
siderado convidado de honra. i\1as, habituado a sofrer per
seguic;óes torpes, a ser miseravehnente traído, aquele convi
dado de gala considerou prudente manter-se afastado do local 
das reunióes. De nada valiam a insistencia no convite e o 
esclarecin1ento da nobreza dos propósitos dos convencionais, 
tinha ele motivos suficientes para ser cauteloso. Ao f im de 
alguns días, poré1n, inteirados do desenvolvimento dos traba
lhos da Convenc;ao e convencendo-se da lealdade dos que nela 
pugnavam por urna melhor sorte para a populac;ao autóctone, 
decidiram os índios comparecer a reuniao de Patzcuaro. Foi 
entao que, em hon1enage1n a esse expressivo acontecimento, 
deliberaram os convencionais consagrar essa data, esse auspi
cioso 19 de abril, a comemorac;ao anual do Dia do índio, co
memorac;ao também introduzida em nosso país, em 1944. 

Assim foi criado o Dia do índio. 
Cumpre-me assinalar que naquela importante Convenc;ao 

internacional f oram adotadas outras iinportantes medidas, de
vendo ser salientadas entre elas a cria<;ao do Instituto Indi
genista Interamericano. Seria un1 órgáo internacional, co1n 
sede no México, e ao qual estariam ligados, espiritualmente, 
Institutos indigenistas nacionais, politica1nente independentes, 
embora con1 a finalidade comu1n de zelar pelo bem estar dos 
índios. 

Cada país poderia desenvolver a orientaGáo que n1ais lhe 
conviesse, sen1 sof rer a influencia do órgao internacional onde 
todos os países estariam representados por un1 membro, co1n 
direito a voto. Deram, desse modo, os países americanos, in
clusive os Estados Unidos da América, sua adesao ao órgao 
internacional. 

Tudo fazia crer que o Brasil nao estaría ausente dessa 
iniciativa, mas, infelizmente assim nao ocorreu, o que pode 
ser atribuído a intriga junto ao nosso Governo. Um dos 
membros dirigentes do Instituto Indigenista Interamericano 
era o Sr. Francisco Vicente Toledano, tido como militante 
do Partido Comunista. :Esse fato foi explorado inconvenien
ten1ente, determinando as reservas de nosso Governo e a abs
tenc;áo de nosso país naquele movin1ento de solidariedade em 
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favor dos aborígenes. Nao tinha objetivos políticos ae qual
quer espécie aquele órgao que, alterando os quadros constitu
tivos de sua diretoria, exercida desde entao pelo Sr. Dr. 1fa
nual Gamio, tratou de esclarecer bem a sua orienta<;ao im
parcial. 

De nada valeu urna entrevista <leste com a Secretaria de 
Estado do nosso Ministério das Rela<;6es Exteriores, por oca
siao da ':isita que fez ao Rio de Janeiro, em 1944. As reite
radas promessas de nossas autoridades competentes esbarra
vam com as inf onnac;oes tendenciosas que se achava1n jncor
poradas a:o processo. Enguanto is so, f oram os anos decor
rendo sem que se encontrasse soluc;ao. 

Nao esmorecí, porém, nessa batalha de esclarecimento. 
Deparei com os maiores obstáculos, mas foram eles removidos 
um a um, até que, em 1951, ao ser celebrada a data do Dia 
do índio, no salao nobre do Ministério das Relac;óes Exte
riores, na presenc;a de representantes de 29 países estrangei
ros, insistí em meu ponto .de vista e fiz um solene apelo ao 
Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Sr. Ministro 
Joao Neves da Fontoura, no sentido de que fósse positivada 
a adesáo do Brasil a Convenc;ao que criara o Instituto Indige
nista Interamericano. 

Sendo ouvido este meu veemente apelo, tornou-se nosso 
País membro do importante órgao internacional, asstunindo, 
assim, atitude compatível com suas honrosas tradic;óes indi
genistas. 

Consoliclou o Presidente Getúlio Vargas essa adesao, de
terminando que o Brasil, com os demais países americanos, co
n1emorasse o dia do índio a 19 de abril, por coincidencia seu 
próprio aniversário natalício. 

Movimentámo-nos todos, sobretudo no Conselho Nacio
nal de Protec;áo aos índios, com o intuito de revestir de es
plendor e entusiasmo os festejos consagrados aos prin1itivos 
habitantes do continente americano - e assim surgiu a Se
mana do índio. 

En1 obediencia ao lema que estabeleceramos, minha Es
posa e eu, lago no início de nossa vida, "servir a ·Humani
dade, servindo a Pátria e a Família", vive1nos sempre dis
tantes - e1nbora ligados pela mais perf eita uniáo. E, quando 

39 
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terminada a árdua jornada, pude vir recolher-me ao meu lar. 
era muito tarde: poucos anos pudemos estar juntos, na su
blime realizac;áo de nosso eterno sonho de amor ... 

Meus livros também f icaram inutilmente a minha espera. 
nas estantes, para os ser6es deliciosos que tantas vezes ante
gozara - sob a mesma lampada, ela cosendo ou bordando, eu 
lendo, em voz alta, fazendo ambos con1entários. . . l\.1anu
seio-os agora, a tatear, já inúteis, porque minha Esposa se 
foi e nao os posso ler ! ' 

• 

POSITIVISMO 

LIX 

Fui sempre um religioso. 
Desde muito cedo, f iz convergir todas a.s minhas íacul

dades para o ideal de servir a I-I umanidade, servindo a Pá
tria e a Família, porque se dilatara em mim o pensamento de 
meu pai : "Instrua meu f ilho, para que ele melhor possa ser
vir a sua Terra", pensamento que guardei no fundo do cora
-;áo como precioso estímulo. 

Ao matricular-me na Escola Militar, encontrei Luiz Pon
ce, o primeiro matogrossense positivista, prematuramente fa
lecido, irmáo do chef e político Generoso Ponce. Chamou-me 
ele a aten<;ao para as aulas de Benjan1in Constant e para o 
Catecismo Positivista, seu livro de cabeceira. 

Foi um deslun1bramento o contacto com Benjamim Cons
tant. Constituíam suas aulas verdadeira "exposii;ao f ilosó-: 
fica", secundando-o o seu repetidor, Trompowski. 

Com a orienta<;ao filosófica da Escala, desenvolveran1-se 
minhas disposi~6es naturais, e já no 2.0 ano me deixara em
polgar. 

Iniciou-se em mim a renova~o mental que constitu1u o 
escapo da obra lógica de Ea.con e Descartes - pus-me a su
bordinar as constru<;óes subjetivas aos materiais objetivos que 
chegam ·a. inteligencia através dos sentidos. . 

Essa renova<;áo galgou os degraus superiores da escala 
enciclopédica - a Sociología e a Moral - e a resplandes
cente luz da positividade rasgou as brumas de matizes opa
linos que, até entáo, haviam envolvido minhas concep¡;5es. 
Dissiparam-se as últimas névoas, quando compreendi que o 
altruísmo é tao inato quanto o egoísmo. 

Muitos alunos da Escala Militar freqüentavam a Igreja 
Positivista, mas, no severo programa que trac;ara a mim pró-



• 

610 ESTHER DE VIVEIROS 

prio, nao havia oportunidade para sair da escota. Só depois
d~ alferes, aluno é que fui ao Ten1plo que passei a freqüentar, 
f 1el e ass1duamente, urna vez concluí do o meu curso. 

Acompanhou-me minha noiva nessa evolu<;ao, onde nao 
cou~e nunca revolucionário negativismo. Para minha imagi
nac;ao reverente, eran1 as névoas de minhas primitivas con
cep<;6es véus que as embelezavan1 . 

. Daí a mi:iha venerac;ao pelo Catolicismo, que me levou 
a d1zer a Fre1 Teodoro Leitz: 

- Nao deixe de vir pastorear suas ovelhas de Mimoso, 
para que nao se ja só eu a lhes ensinar Religiao. 

Daí o carinho com que reuní oh jetas de culto para a 
capelinha de Mimoso, onde mandei celebrar missa, por oca
siáo do 83.0 aniversário de falecimento de minha Mae. 

Por isso é que nao me fo1 difícil receber o sacramento 
católico do casamento. e~ hon1enage1n aos antecedentes cató
licos das duas famílias, pedindo, apenas, que me fóssen1 pou-
padas certas formalidades. ' 

Nada sabia eu fazer, sem me dar inteiramente, e tornei
me positivista ardente e convicto, ansioso por atingir a uni
dade, como meio de bem servir a I-I umanidade, servindo a 
Pátria e a Família ... 

Religiao é para miin o meio de estabelecer essa unidade 
e?1 torno do amor, ponto convergente. O amor liga, assim, 
todas as faculdades em un1 todo que a fé religa ao mundo 
exterior. 

Concilia-se, no Positivismo, esse anseio de unidade vi
sando servir, e a necessipade mental de subordinar as ~ons
truc;óes subjetivas aos materiais objetivos que os sentidos 
transmitem ao cérebro. 

Porque o. dogma do Positivismo é a própria ciencia e, 
como esta, universal, relativo, demonstrável. 

Porque só abrange o que é positivo, isto é, real, útil, cer
to, preciso, organico, relativo, sitnpático. 

Porque dilatou, até a Espécie, a sociabilidade que a evo
lu<;áo já estendera das famílias as pátrias. 

Porque estabelece a coopera<;ao na indústria, pacífica e 
altruista. sem ódios de na<;6es nem de ra<;as. 

Porque instituí meios <le aperfei<;oar o homem, para o 
tornar útil instrumento da sociedade. 
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Porque utiliza, espontaneamente, todas as circunstancias, 
para caracterizar o encanto dos sentimentos altruístas 'e a 
intranquiildade que acompanha as sugestóes do egoísmo. 

Porque sistematiza a existencia pessoal e social, combi
nando o sentimento, a inteligencia e a atividade, e dando a 
preponderancia ao amor que con duz ao "bem comum ". 

Porque estuda a ordem universal, para melhorá-la. 
Porque aperfei<;oa a ciencia, tendo como objetivo o aper

f ei<;oamento <lo homem. 
Porque cultiva as belas artes, de acordo com sua con

cep<;áo de arte - "o belo, baseado na verdad e, visando ao 
bom" - a fim de desenvolver o instinto da perfei<;áo. 

Porque generaliza a ciencia e sistematiza a arte social. 
Porque tranqüiliza ricos e pobres, gra<;as a sua aptidáo 

para tratar, moraln1ente, questóes a que, sem atender ao risco, 
se procuram dar solu<;óes políticas e económicas. 

Porque se lan<;a para o futuro, apoiado no passado que 
honra e111 todas as suas fases e cujas conquistas conserva, 
melhorando-as. 

Porque faz coincidir a f elicidade com o dever. 
Porque é, ao mesmo tempo, a religiáo do amor, a religiáo 

da ordem, a religiáo do progresso. 
Minha forma<;áo cerebral fizera-me, ao contacto com o 

Positivismo, ter a sensa~áo de que, espontaneamente, nortea
ra minha conduta pelos seus princípips. Daí o entusiasmo 
com que forn1ulei e adotei o lema, verdadeiramente religioso, 
que fo,i a diretriz dos trabalhos da Con1issáo: "Morrer, se 
necessário fór, matar nunca!" 

Daí o meu " credo" : 
Creio que o homem e o mundo sao governados por leis 

naturais. 
Creio que a ciencia integrou o homen1 no Universo, alar

gando a unidade, e neles criando, assim, modésta e sublime 
simpatía para com todos os seres de quem, como o "Pove
rello ", se sente irmáo. 

Creio que a ciencia, estabelecendo a inateidade do amor, 
como a do egoísmo, deu ao homen1 a posse de si mesmo, os 
meios de se transformar e de se aperfei<;oar. 

Creio que a ciencia, a arte, a indústria hao de transf ar
mar a Terra em paraíso, para todos os humanos, sem <lis-
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tin~ao <le rac;as, crenc;as, nac;6es - banidos os espectros da 
guerra, da miséria, da moléstia. · 

Creio que, ao lado de forc;as egoístas - a serem redu
zidas a meios de conservar o indivíduo e a espécie - existem 
no corac;ao do homem tesouros de amor que a vida em socie
dade sublimará cada vez mais. 

Creio nas leis da sociologia, fundada por Augusto Comte . . , 
e. por 1sso, na Jncorporac;ao do proletariado e das nac;óes con-
s!deradas sem ci~ilizai;áo a sociedade n1oderna - para que 
possam todos f ru1r dos benefícios da ciencia da arte , da in-
dústria. ' ' 

Creio que a missao dos intelectuais é, sobretudo, o pre
paro das massas humanas desfavorecidas, para que se eleven1, 
para que se possam incorporar a sociedade. 

Creio que, sendo, as vezes, os interesses da ordem in
compatíveis com os do progresso, cu1npre tudo resolver a luz 
do amor. , 

Creio que a ordem n1aterial deve ser n1antida, sobretudo 
por causa das mulheres, a melhor parte de todas as pátrias, 
e das cri¡:inc;as, as pátrias do fu tu ro. 

. Creio que, no estado de ansiedade atual, a soluc;ao é, 
~e.1xando. ~ pe,~samento livre como a respirac;ao, promover a 

hga rehg1osa - convergindo todos para o amor, o bem 
comum, postas de lado as divergencias que ficarao em cada 
u?1 con: o questóes de foro íntim9, sem perturbar a esplen
dida un1dade - que é · a verdadeira f elicidade. 

. Houve quem considerasse prejudicial a influencia do Po
si.tivismo sobre o espírito de certos oficiais, supondo que, por 
v1ve:mos .sonhando com a paz universal, desdenhássemos a 
proftssao. 

É certo que existian1 no seio da fón;a armada discípulos 
de .Augusto Comte - nunca periclitou, por isso, a defesa 
nac1ona!, ao contrário, ninguen1, inais do que alguns deles, 
deu 1na1ores provas de an1or a Pátria e soube por ela 111or
rer. Refiro-me também a meus companheiros, em nossos tra
balhos no sertao do Brasil, muitos deles, con10 eu, potivistas. 

Quem patenteou maior bravura na paz? Pois nao é bra
vura afrontar o desconhecido, os niaiores sofrimentos, o risco 
de morrer ignorado em longínqúos lindes ? Onde melhor se 
cultivaram. os nobres sentimentos qt,1e consttituem a grandeza 
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<la vida militar, no desempenho dessa tarefa ingente, ou na 
faina, sem riscos, dos quartéis? E, como dizia Diogo do 
Couto, "a guerra nao se faz sen.áo com fortes cora~óes". 
Por isso é .que, "sonhando com a paz" - disso nos acusam 
como de um crime - seriam aqueles devotados companheiros 
capazes de mostrar, na defesa da Pátria, que H ércules podia 
ressuscitar no século XX. 

J á se comec;a a fazer-vos justic;a, n1eus nobres amigos, 
a compreender que o Ho1nero da vossa epopéia será a pró
pria tradic;áo daquilo que realizastes, esquecidos de vós pró
prios, fazendo do "bem comum" a vossa glória. 

Em 1899 estabelecén1os relac;óes íntim~s com as Famílias 
Migual Lemos e Teixeira Mendes, pela nossa completa ade
sáo ao Positivismo. A essa Religiáo foi toda a vida da _Fa
mília dedicada. 

Como den1onstrac;ao de nossa transforma<:;áo religiosa, ~e
quere1nos ao Apostolado Positivista do Brasil a renovac;ao do 
nosso casa1nento religioso, a qual se realizou em 8 de Tvioisés 
de 115 - 8 de Janeiro de 1903. 

O Boletim 29 de 27 de Setembro de 1903, do Aposto
lado Positivista do Rio de J aneiro, publicou a notícia da cele
bra<;áo do renovamento mencionado. 

• 
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MINHA ESPOSA 

Pela Fé que desde muito abracei, aprendí a colocar muito 
alto a Mulher. 

Nasceu ela para amar e para, com seu amor, conduzir 
os humanos a f elicidade. 

Anjo da Guarda do' lar, vivendo nobre vida consagrada 
a Família, vive tan1bém para a Pátria e para a Humanidade,. 
porque inspira ·a verdadeira sociabilidade altruísta. 

Piedosa, acolhe os que dela carecem e é ·co1no se de suas 
maos se desprendesse luz. Tem cantigas e orac;óes para as 
criancinhas que acolhe a sorrir, enternecida. Seu corac;ao 
sente todas as dores e por isso é que muitas vezes canta, com 
a alma a chorar, para nao perturbar a alegria de outrem. 

V elhinha, tem a palidez de urna estrela que desmaia. O 
puro arminho de seu cabelo lembra espuma branca de algo
doeiros ou o esplendor, ainda mais branco, das camélias. Tem 
a boca ainda cheia de risos e., nos olhos, quais luzes de altar, 
tremulos sonhos de candura e fé que procura repartir. 

~' ao morrer, leva no esquife a palma da grandeza mansa, 
da virtud e que se ignora, porque sempre f oi simples, terna,. 
pura, bondosa, santa, sem saber que o era ... 

Tal a minha incomparável Esposa, encarnac;ao do mais. 
alto ideal de Mulher. 

Sem ela nada teria eu podido realizar, porque era ela 
a f onte onde eu ia buscar energia para suportar minhas rudes. 
tarefas, coragem para me privar do meu bem mais precioso 
- o meu lar. Dele vivia ausente e, durante o período de 
atividade. só o ano de 1899 foi todo nele passado. Prolon
gava-se minha ausencia, por vezes, a tal ponto que só vim a 
conhecer minha filha Maria de Molina, quando já crescidi
nha e que nao pude assistir a nenhum dos casamentos de meus 
filhos. 

• 1 
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Para resistir as saudades, refugiava-me no meu mundo 
subjetivo, o meu jardim interior - no azul constelado de meus 
sonhos, iluminado pelo sol de meu amor, ou pelo doce luar 
de n1inhas recordac;6es. 

Sem a ternura com que me envolvia, malgrado a enorme 
distancia que nos separava, como teria sido possível construir 
a minha obra? 

Lia e relia suas cartas e telegramas, como u1n namorado,. 
e tomo, a esmo, u1n deles : 

"Trago-te n1eus carinhos pelo nosso incomparável 1.0 de 
fevereiro. Meu amor día a día é maior, pelo perfeito c6nhe
cimento que nossa intimidade me permitiu ter de ti: de tua 
elevac;ao moral. Com infinita ternura recordo nossa u ni a o há 
34 anos passados ". 

Nessa mesma data cons1gnava eu: 
"Aniversário de meu casamento, instituic;ao de minha fe

licidade resumida no amor que minha Esposa me inspirou, na 
sua dedicac;ao sem par. É o maior dia de minha vida a data . ' 
sublitne de minha Família". 

Era tal a minha confianc;a em minha Esposa, tal a segu
ran<;a <le que era capaz de defender nosso lar, contra tÜdo 
e contra todos, que nenhuma inquietac;áo a esse respeito me 
assaltava. 

Era minha marcha, as vezes, detida pelos mais terríveis 
obstáculos, nunca, porém, pelo pensamento de que algo de anor
mal poderia ocorrer em meu lar. 

E náo era só. Ao partir, levava comigo mais do que 
perfeita seguran<;a, levava a certeza de que minha Esposa se 
achava integrada aos meus ideais e transf ormava o pranto da 
saudade em doce e mag-oada ventura - a de contribuir, pela 
sua renúncia a presen<;a amada, para o que ela considerava 
a grande obra de seu Marido. 

Certa vez, ousou alguém - aliás pessoa que muito nos 
merecia - censurar o Capitáo Rondon pelas suas longas au
sencias. Ergueu-se ela, faces inflamadas, e disse o quanto se 
sentia orgulhosa de seu Marido que lhe merecia grande admi-

• 



(\ 

616 ESTHER DE VIVEIROS 

rac;áo pelo devotamento com que se consagrara ao ideal de 
bem servir a Hu1nanidade, servindo a Pátria e a Família. 

E que mae admirável ! 
Desejava eu que nosso filho Benjan1im cursasse un1a es

cola livre. As preferencias de todos, a nao ser as de minha 
Esposa, foran1 para urna escola em Paris. Embora deseja_sse 
eJa que o filho freqüentasse un1a escola no Rio, acabou con
cordando comigo. Nao queria, porém, deixar o adolescente 
exposto as ciladas do meio e, disposta sen1pre a sofrer, para 
que nao sofressem seus filhos, resolveu partir com todos, para 
que nao faltasse o aconchego do lar ao seu Ben, justamente 
em fase tao perigosa. 

Por urna feliz coincidencia, sua irn1á Teresa partia com 
o marido, Cipriano Lemos - que ia concluir certos estudos 
- e com a Máe, D. Teresa que, já viúva, :vivia com o casal. 
E nao foi só: partia também, para exercer comissáo na Ale
manha, n1CU genro, o Capitáo Amarante, casado com minha 
filha mais velha, Aracy'. Seguindo con1 toda a fan1ília, fica
va-lhe, entretanto o corac;ao co1n o marido - mergulhado no 
sertáo ... 

11as se ela partía para a Europa era justamente para 
satisfazer-me os desejos, quanto a educa~áo de nosso filho. 
Viveríamos. como sempre, em estreita co1nuqhao subjetiva e, 
para esta, nao há distancia. 

'Dentro do possível, anunciava-se a viagem auspiciosa. 
Tudo parecía convergir para que o devotan1ento de n1inha 
Esposa produzisse os n1elhores .frutos e eu viera do sertáo. 
tranqüilo, assistir a partida. 

Instalados em Paris. matricularam-se todos e iniciaram
se os estudos com alegre entusiasmo. 

Foi quando explodiu a crise tremenda de 1914. 
Leopoldo de Mattos, meu parente pelo lado tnaterno, que 

também se achava em París. resolveu partir para Lisboa e se 
prontificou a providenicar para que com ele seguissem os 
meus. 

Nao acedeu a isso n1inha corajosa Esposa, preocupada 
em dar a cada problema sohtc;.áo que pudesse merecer o meu 
assentimento. 

'\ 
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Con1 adn1irável previdencia, levantou o depósito que, em , 
seu nome, eu f izera no banco, embora disso discordassem o 
cunhado e o genro. 

- Se tudo correr normaln1ente, depositarei de novo o 
dinheiro, dizia. 

Valeu-lhe isso poder prover a todos os imprevistos e 
acudir a amigos que se achavam a brac;os com sérias di f i
culdades pois, declarada a guerra, suspenderam os bancos os 
pagamentos. 

Resolveu, afinal, ir aguardar os acontecimentos e111 Lon
dres, quando parecia inevitável a entrada dos alen1aes em Pa
ris. Partiu pelo último tren1, tendo a lamentar a perda de 
urna mala com objetos de valor. Que lhe importava isso, porém, 
se fóra abrigada a se <lesfazer de seu mais precioso tesauro, 
as minhas cartas! Desde o noivado, escrevia-lhe diariamente, 
remetendo durante a estada na Europa, via ManíJ.uS, 30 car-. 
tas mensa1s. 

'Nao podendo transportá-las, na sua retirada, queimou-as. 
para que olhos estraphos nao as profanassem; "foi a vida de 
teu marido que tu queimaste", disse-lhe eu urna vez. . . Aber
tas, a princípio, pela censura, eram, depois, essas cartas co
n1oventes já conhecidas pelas sobrecartas especiais que eu 
mandara preparar, entregues intactas - é que eu tinha ado
rac;ao pela Fran<;a, a ponto de propor ao Ministro da Guerra 
a organiza<;áo de un1 batalháo de índios que eu próprio co
mandaría, na frente aliada. Tive, entretanto, de regressar ao 
sertáo abandonando a esperan<;a de ir combater pela causa da 
Humanidade - o Brasil nao mandaria forc;.as. 

No fim de <lols n1eses voltavam, para continuar os estu
dos, Cipriano e Benjamim; os mais permanecerian1 ainda un1 
mes em Londres. 

Reunida, de novo, a família en1 París, lá viveu até 1917. 
Infelizmente adoeceu Beatriz e o médico aconselhou, para 
seus pulmóes combatidos, o sol do Brasil. 

E assim regressou minha heróica Esposa, em plena guer
ra, viajando os navios camuflados, as escuras, para fugir aos 
submarinos. . . Vinha esperanc;osa de salvar nossa filha ... 
esperan<;a va ... 
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Beatriz! 
A 28 <le man;o de 1926, 1.0 aniversário de seu faleci

mento, escrevia eu: "Longe do lar, acompanho pelo pensa
mento minha Esposa e nossas f ilhas na comemorac;áo des te 
día. Em terna efusáo, penso na fatalidade, na grande cles
grac;a de há u1n ano atrás, caída sobre mim no mais crítico 
momento de minha vida pública. 

Cabe a n1inha Esposa representar-me neste dia - como 
lhe coube representar-me no fatal e doloroso rnon1ento . . 

Tao f alha de equilíbrio, tao cheia de vicissitudes é a vida 
humana que só subjetivamente é possível a continuidade de 
sentimentos. através do tempo e do espa<;o em que o hornero 
se agita. Naufragaria sem esse pensamento alentador que me 
faz sentir que vives em nossos corac;óes, vida eterna de amor .. . 
minha adorada Beatriz ! " 

Durante muito pouco tempo tem minha Família estado 
reunida sob o mesmo teto. Entregue aos longínquos traba
lhos pela Pátria, tem sido meu lar presidido por minha Es
posa - evoco os inestimáveis servi<;os por ela prestados ... 
de joelhos, ante o túmulo de minha Filha. 

COMPANHEIROS 

"-. 

A par da influencia de minha Esposa - a quem devo 
~s melhores inspira<;6es d~ meu cora<;áo - f oi a dedica\ao 
1nsuperável de urna pleiade brilhante de oficiais e civis a 
abnegada obediencia da turba de soldados e trabalhadore;, a 
co?per~<;ao de~o~ada de índios que se tornaram amigos, f ator 
pnmac1al no ex1to da obra que logrei realizar. 

Foram-se quase todos esses velhos companheiros ! Em
polga~os pelo proble~a do pobre e esquecido índio, inspirava
os o ideal de Anch1eta, Nóbrega, Antonio Vieira Teófilo 
Ottoni... ' 

Em fins de 1939, comen1orando o cinqüentenário de rni
nha nomeac;ao para a Comissáo Gomes Carneiro, início de 
minha vida sertanista, visitei a regiao a que fóra dado o nome 
de Rondónia. 

Nao era, clesta vez, para me demorar. Era minha via
gem como que tirria despedida- dessa outra família que eu cria
ra no sertao e, também, saudosa hon1enagen1 aos 1neus com
panheiros que haviam tombado pelo ideal de reparar crimes 
e injusti<;as do passado para com os índios. 

. No seio da rude selva primitiva aninhavam-se vilas que 
Juntos sen1eáramos e cada rio, cada campo, cada montanha 
era un1a len1branc;a, porque a cada um <lera eu o non1e de um 
c~mpanheiro querido, a cada um se achava ligado um f eito 
digno de cavaleiros "sans peur et sans reproche". 

Ali estavam as águas em que morrera o Lira; aquele 
outro rio onde urna piranha voraz arrancara, con1 as tesouras 
dos dentes, um pedac;o da língua do Pirineus, matando-o qua
sc, sufocado pela hemorragia; a chapada do corac;ao do Bra
sil,. do Juruena ao Sepotuba, onde rodou, anónimo, o pri
me1ro tank, "os tacos do Amarante", sapatas de madeira que, 
en1 1912, fariam o milagre de transpor areia fofa e barro 
plástico, sem que afundassem as rodas; Aldeia Queima<la, cada 
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vez mais triste, com a oficina do Amarante de pé, parecendo 
ainda se ouvir o plangente chiado das serras a trinchar gran
des tocos, e a morada do chefe com a grande mesa em cava
letes, abarrotada de papéis e mapas sobre os quais se debru
<;ava ele absorto, olhos brilhantes cravados nas linhas e cifras; 
a inargem onde Nicolau e o Tito de Barros graven1ente fe
ridos, por flechas certeiras, só pensavam em impedir represá
lias dos seus; o pantanal onde Renato realizara o levantan1ento, . . 
a pisar em sucuns . . . 

Muitos non1es mandara eu esculpir em árvores, para isso 
Javradas, e o cerne que a terra da Pátria sustenta, ao crescer, 
ergue-los-á cada vez mais alto. 

Era infindável rememorar. Um a um, como que em pro
cissáo, passavan1 e repassavam os companheiros pela minha 
mente. 

Do velho Estado !vlaior de 1907, poucos f oran1 os que 
puderam resistir a dureza daquela vida errante, expostos ªº 
sol dos chapadóes, a umidade doentia das florestas. aos ali
mentos em conserva - quando os havia . . . 

Diante de meus olhos, já quase sem vista, levantava-se 
a Esta<;áo de Melgac;o e além, Já no alto, como que procurando 
aproximar-se do céu, o pequeno cemitério, com singelas cru
zes de madeira e carneiros onde ninguém depunha flores ... 
mas onde havia também nomes de mulheres, heroínas anóni
mas a acompanhar os maridos nas longas marchas, ajudando-os 
a carregar as bagagens, com eles sofrendo a inclemencia do 
sol e da chuva, vivendo aquela vida dura que procuravam ame
nizar. encontrando, em sua dedicac;ao, fórc;as para, ainda assim, 
encher o sertao de risos e canc;óes, o sertáo onde muitas fica
riam a dormir para sempre ... · 

Nao está.o mortos aqueles Companheiros, vivem no que 
realizaram e onde deixaram algo de cada um de seus pensa
mentos e atos. 

Nao está.o mortos, transf ormaram-se, tomando 1nais fe
cunda a sua obra, porque a insentaram de personalidade~ le
gando-a con10 estímulo a viver no presente, tendo em vista 
o interesse do futuro. 

Vibram no entusiasmo que souberam despertar e, por isso, 
talvez merec;am juntar-se ao "invisível córo dos 11ortos 1mo:-
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tais que vivem vida eterna nos impulsos generosos, nos nobres 
e ousados feitos das almas que souberam inspirar". 

Meus Companheiros ! Era cada um deles conjunto efe
mero de alma e corpo, concurso fugaz de func;6es morais e 
físicas. mas souberam integrar em majestosa corrente tudo o 
que, nesse fugaz e nesse efemero. havia da sublime abnegac;áo 
com que se consagraram ao seu ideal. 

Sao muitos os meus Companheiros, n1ortós e vivos, e, 
co1no nao é possível fazer, de cada um, a menc;ao que eu de
sejaria, guardo-os a todos em meu cora<;ao, com o me~mo 
carinho com que deverao ser seus sagrados despojos encer
rados no monumento (*) que a posteridade lhes há-de, cer
tamen te. consagrar. 

(*) O artista. Eduardo Sá, a meu pedido, ass1m idealizou esse 
monumento: 

Um soco formado de tres degraus e urna piramide de base quadran
gular, apresentando um conjunto simples e severo. 

O soco guardaría os despojos dos humildes companheiros animais 
sacrificados no desbravamento dos sert5es. ' 

A piramide seria a urna funerária, último abrigo dos coopera
dores - do mais modesto ao mais assinalado - da grande obra de 
incorpora<;ao dos índios a Pátria. Brasileira. 

Em tres placas f igurariam, esculpidos, os nomes dos que aí repou
~s~e~, placas que cobririam as fa ces laterais e a f ace posterior da 
p1ram1de. Na face anterior, um alto relevo simbolizaría o sacrifício cons
ciente dos que se dedicaram a prote<;ao ao índio, opedecendo sua conduta 
ao lema da Comissao: "Morrer, se necessário; matar, nunca". 

Encimando as placas, baixos relevos, • representando precursores 
da obra civilizadora e o escudo da Bandeira Nacional, com a divisa 
da moderna política "Ordem e Progresso". 

S?bre os degraus, urna estátua de bronze de um índio ca<;ador, 
em atttude de atern;ao simpática, mostraría aos nossos irmaos das selvas 
o sentimento de respeito com que deverao apreciar o monumento, ate 
que os pósteros melhor destino dem as relíquias que ªº presente cabe 
guardar c.:om saudade. 

Seria o monumento de granito e as placas de bronze. 
Quando se transf armará tal sonho em realidade? l 
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HOMENAGEM 
ESCOLA RURAL SANTA CLAUDINA 
ESCOLA JOSÉ 11ARIANO DA SILVA 

1947 

Do programa de "fazer a felicidade de meus irmáos do 
"Mimoso" constava a funda<;áo de u1na escola. 

Nao ine f óra, desde logo, possível realizar esse sonho, 
-porque para isso me f altavam recursos. É que nunca acei
tara qualquer ren1unerac;áo ou premio pelas comissóes que 
·exerci, limitando-111e aos vencimentos de oficial do exército. 

Mas a Comissao de Letícia proporcionar-1ne-ia os meios 
-Oe prover o Miinoso da tao sonhada escola cuja funda<;áo se
ria, ao mesmo tempo, piedosa hon1enagem a 11inha 11áe. 

É que, como General en1 exercício de fun<;6es oficiais 
·no estrangeiro, deveriam ser meus vencimentos pagos em ouro, 
o que os elevaría ao quádruplo. Nao cogitara eu disso e só 
no regresso é que o oficial-contador propós que eu recebesse 
:a diferen<;a, de acórdo com o artigo 19 e seus parágrafos, 
do Código de Vencimentos dos Jviilitares. 

Levei, entretanto, o escrúpulo ao ponto de endere<;ar urna 
·Consulta ªº Ministro da Guerra, sóbre o assunto, e este des
·pachou com sua própria letra: "Requeira que seu direito é 
·líquido". 

Com enérgica e rápida decisáo pus máos a obra, para a 
f undac;ao da E seo la, recusando subvenc;áo governamental que 
·n1e f oi of erecida. Do concurso oficial aceitei apenas o _do 
-engenheiro diretor de obras de Cuiabá, pósto a minha dispo
:.Si¡;ao para dirigir a constru<;áo. 
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Comuniquei ao govemador de Mato-Grosso, ao passar 
para o ~1imoso: 

- Nao é, desta vez, apenas urna visita ao meu rincao 
natal. Vim realizar urna aspi ra<;áo da minha mocidade -
fundar urna escola no local em que minha Máe faleceu e 
eu nasci. V ou lan<;ar a pedra fundamental. 

- Pois eu o acompanherei, General; dese jo conhecer o 
Mimoso e nenhuma oportunidade melhor do que esta que ine 
proporciona o prazer da sua companhia. 

Aceitei jubiloso a delicada distin<;ao. Foi, assim, luzida 
comitiva a que seguiu para o :ri.tfimoso, tendo-se-lhe incorpo
rado o fl..finistro da Agricultura, Dr. Femando Costa, e o Rev. 
Frei Leitz. 

A un1a légua de distancia do Mimoso vieram-nos ao en
contro 70 cavaleiros, formando guarda de honra ªº carro 
goveman1ental em que eu via java. 

M imoso se engalanara. Todos, em trajes festivos, esta
vam presentes - desde as criancinhas que abriam grandes 
olhos curiosos e adn1irados, até aos anciáos de máos tremu
las e passos tardos. 

Pela primeira vez recebia aquele incomparável "J arditn 
da Natureza" a visita do governador do Estado - embora lá. 
já tivesse ido em minha companhia um presidente, o de Sao 
Paulo, Dr. Altino Arantes, trocando primorosos discursos com 
D. Aquino, encantado com; aquela vida flimpJes, saborean ... 
do, logo cedo, no curtal, o leite que tio Marcelino tirava para 
ele. 

O local da escola seria o do humilde rancho de palha 
onde nasci em 1865, perfeitamente den1arcado por urna pi~ 
tombeira que ali fóra plantada e que vice java, exuberante ... 
Mandara eu exumar os restos de minha Máe e aí sepultar 
as sagradas relíquias. 

Pronunciei, entao, as seguintes palavras: 

"Minha santa Mae, 
Para mim nao morreste. 
Quando compreendi as doc;uras da educa<;áo moral que 

nao pude receber - porque só a Mae pode presidir o con-
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junto dessa educac;áo - comecei a te sentir na saudade que 
me invadía a alma, embora nao tivesse tido a ventura de te 
conhecer e de receber teus carinhos. 

Nessa saudade ressu~citaste, reviveste no corac;áo de teu 
filho e no daquela que se tornou tua filha pelo Sacramento 
que o grande Sao Paulo instituiu na Igreja Católica. 

Num preito de amor filial, de joelhos, aquí estamos, teu 
fiiho e sua angélica Esposa - esta subjetivamente. Estás 
viva, em nosso amor e em nossa saudade, · e viverás também 
nas criancinhas des ta escota cuja criac;áo tua sagrada memó
ria inspirou a teu f ilho. 

Bem verdade é que "nada há de real no mundo senáo 
amar". 

Ao chegarmos, falou, em nome do povo do Mimoso Freí. 
Leitz. Exprimiu a emo<;áo de que se achavam todos possuí
dos, pela honr.a da visita do governador do Esta.do. e pelo justo 
orgulho de ter Mimoso um grande filho que nao era apenas 
um grande mimosiano, era mais ainda do que um grande bra
sileiro" porque era um grande Homero, com H maiúsculo. 

Seguiram-se discursos de agradecimento pela calor.osa re
cepc;áo. 

No dia seguinte, 8 de agosto de 1947, depois de missa 
campal, em frente a modesta capelinha da povoa<;áo, dirigi
mb-nos todos, para o local onde se realizaría a cerimónia, ini
ciada pela leitura da ata. 

Seguiu-se alegre festa. O Comandante da Regiáo de 
Campo Grande mandara, para a abrilhantar, a banda de mú
sica do 16.º batalháo e, náo contente com isso, providenciara 
para que o baile, que deveria encerrar as festividades, fósse 
iluminado a luz elétrica. 

A 13 de junho de 1948 . era inaugurada a Escola Santa 
Claudína, coro a presen<;a do governador do Estado. 

Meu discurso foi um resumo de minha vida - era como 
se eu prestasse contas a minha santa Mae dos dons que dela 
recebera e a meu venerado Pai de como cumprira o seu voto 
de bem servir a nossa Terra. 
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Nos meus agradecime~to& a todos os que cooperaram 
para a realizac;ao de meu sonho - desde o Engenheiro que 
dirigiu as obras ao mais humilde trabalhador - náo esqueci 
os índios : o bororo Virgílio Comerire e sua mulher Emília 
Tareguede, descendentes da tribo Chacoroíge, que prestaram 
esf on;ado concurso, desae o Ianc;amento da pedra fundamental ; 
dois bororos do Pósto Indígena General Carneiio, que acom
panharam o Boemejera Tagaiau, vulgo Capitao Cadete, na 
visita ·que n1e veio fq.zer, em Mimoso, prestaram também pre
cíosa cooperac;ao, nos dias em que o boemejera permaneceu 
no Mimoso, em visita oficial. 

Guardando o nome de Escola Rural Santa Claudina, nao 
pode ser ela escala rural, pofo a primeira· matrícula foi de 
150 alunos. Eram, assim, necessárias tres professoras e urna 
diretora. A escola rural tornar-se-ia "Escolas Reunidas". 

Comuniquei a f unda<;ao da E.scola Rural Santa Claudina 
ao Dr. Daniel de Carvalho, l\1inistro .da Agricultura, e este 
pron1oveu Ílnediatamente a fundac;ao do Clube Agrícola Ge
neral Rondan, anexo a Escola, sendo o marido da diretora 
desta non1eado presidente do Clube. · 

É inútil dizer do zelo com que providencio para que 
f olhetos e material nao faltem ao Clube, onde os al unos apren
dem a amar e a cultivar a terra. 

ESCOLA JOSÉ MARIANO DA SILVA 

Candido Mariano da Silva, meu venerado Pai, nascer.a 
em Negro d'Agua, a margem do rio Cuiabá, em um sítio de 
meu avó, f reguesia, hoje vila, de Brotas. 

Urna prima, filha de. Agostinho, innáo de n1eu Pai, casada 
com o .árabe-sírio Rc;tchid . ( qüe .principiou . como maséate e 
se -torriou rico negociante} avéntou . a idéia de µma escola nessa 
locaSdade. 

Pondo-me en1 campo, pois correspondia a realiza<;áo de 
tal idéia a urna aspira<;ao 111inha, consegui que o governo crias
se urna escola rural no local do sítio de meu avó a qual foi 
dado o nome de Escola Rural José Mariano. 



NOTA FINAL 

Nao desejo encerrar este trabalho sen1 comovido agrade
cimento ao Marechal Rondan pelo privilégio único de me ter 
confiado os seus diários. 

Os diários de Ron don! Parece in1possível que possa . ca
ber em urna vida tudo quanto conten1. . . é que nem utn mi
nuto deixou ele passar que nao f ósse aplicado com fervor e 
diligencia no servi~o da Humanidade, através do servi<;o a Pá
tria · e a Família. Ainda hoje, sen1 vista, ocupa-se em 
passar a limpo os seus .diários - . que havian1 sido escritos a 
lápis, em ca1npanha - <litando eu e guiando-lhe, as vezes, a 
mao, ao n1udar de página. . . serao documentos para n1useu ... 

Na realidade, os homens quase sempre diminuem, quan
do deles nos aproximamos. lVIas outros há que brilhan1, ao 
longe, como estrelas e, ao lhes chegarmos perto, verificamos 
que sao sóis esplendidos, a iluminar o caminho da evolu<;ao da 
Espécie. . 

É o pensamento que 1ne ven1, ao refletir sobre Rondon. 
O que o torna grande, nao é "ter na sola dos pés o maio¡ 

ca1ninho jamais percorrido", embora detido, as vezes, por fu
rioso torvelinho - dilúvio de belez a e f ón;a, a se precipitar 
no espa<;o, atroando os ares; ou por traic;oeiro pantano, onde 
a vida pulula va em f renesi de corpos escorregadios; ou por 
cursos d'água, onde as piranhas vorazes espreitavam; ou por 
setas venenosas - antes que os índios soubessem ,que eram . . 
amigos os que se aprox1mavam. 

O que o torna grande nao é sabe-lo encharcado pelas in
tempéries, ou tostado pela canícula, ou a caminhar centenai e 
centenas de quilómetros, a tiritar de f ebre. 

Náo sao as suas escaladas - porque nao existía ponto a 
que alguém tivesse chegado que nao fósse ele capaz de atin
gir, sem que a recíproca fósse verdadeira; nem mesmo o seu 
tocante gesto de nadar horas a fio, de urna n1argem para ou-
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tra, transportando, em p~lotas, companheiros aniqüilados pelo 
terror e pelo cansac;o. 

O que o torna incomparável é sua incomparável obra de 
paz. 

N em um só minuto dessa longa vida se passou que nao 
fósse aplicado em "servir", em trabalho social - - trabalho ci
clópico que, na realidade, era ·meio de atingir o ideal a que se 
consagrara: levar paz aos n1ais Iongínquo~ rincóes do Brasil. 

Com af a de apóstolo, passou pelos perigos CQlTIO don1ina
dor intangível; pelas dificuldades, como se náo existissem; 
pelas ingratidoes, como se as nao sentisse; pela saudade dos 
que se iam, como se · nao f ósse seu peito escrínio de delica
da sensibilidade. . . porque sua vida era como a reta que o 
desenhista trac;a firmemente, olhos fixos no ponto a atingir. 
Era esse ponto, levar paz aos inf elizes índios, ganhando-os a 
fón;a do an1or que lhe clitara o len1a: "111orrer, se necessá
rio, n1atar, nunca!" 

E assim pacificou centenas de tribos, nao só reconcilian
do-as con1 os brancos que, recebidos como hóspedes an1igos, 
se haviam tornado cruéis opressores, como também harmo
nizando-as entre si, o que lhe valeu o sobrenome de Harmo
nizador, o que lhe valeu o ser escolhido para a sua bela obra 
de paz, em Letícia. 

.É ele um caso único no seu 1neio e no seu ten1po. Ou
tros teráo trabalhado com desinteresse pessoal e entusias1no 
fervoroso, no próprio proble1na do índio - mas Ron don nao 
tem igual, porque sua ac;ao é ininterrupta, desde o início de 
sua vida pública e porque, até onde pode chegar sua palavra 
ardente, chegou também seu brac;o. Foi o corac;áo a sofrer 
pelos quatro séculos de usurpac;ao e tiranía, a voz infatigável 
a vibrar no silencio e na criminosa condescendencia com que 
se assistia ao extermínio de nossos índios. Nao houve so1u
~ao de continüidade no seu clamor, no seu esf ón;o, na sua 
coragem sobreumana. Trabalhou, sof reu as maiores torturas, 
esperando sempre, sem desfalecimento, que sua nobre li.)áo 
fósse con1preendida. 

Nunca vacilou na execuc;áo de seus planos e na conttnua
<;áo de sua taref a. Permaneceu sen1pre fiel ao seu ideal, in-
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def ectível no seu p6sto, altivo na indigencia dos seus recursos, 
intangível em sua norma de conduta. 

Por isso é que nao há na atualidade um só hon1em que 
se possa medir com Rondon. Sua vida é um só e nobre exem
plo que seu nome imortalizarf... Ai dos que, sendo seus con
temporaneos, nao souberem dar-lhe o <levido valor. 

Se alguém se refere a seus inestimáveis servi<;os, contes
ta, atribuindo-os aos companheiros. Foi, na realidade, con
junto raro o dos auxiliares de Ronden - é que, como os 
grandes chefes, sabia escolher "the right man for the right 
place". E, depois, impunha-se pela f6n;a do exemplo, exe
cutando inúmeras vezes aquilo de que ninguém era capaz, ~o
rno capacidade .física também. 

Narrava-o nosso saudoso amigo Gen. Ivo Soares, mais 
tarde presidente da Cruz Vern1elha Brasileira e, na ocasiao, 
chef e do Corpo de Saúde do Exército. 

"Era Rondon Cap. Chefe da Comissao Telegráfica do Sul 
, de Mato Grosso e eu 1.0 Tte. médico da mesma comissao. 

Certa manha, náo havendo os campeadores aparecido com 
o anin1al de montada do chef e e ten do este um compromisso 
que o obrigava a seguir para Coxim, mandou ensilhar urna 
besta de tra<;ao que se encontrava no acampan1ento, nao obs
tante a pondera<;áo da ordenan<;a que, con1 toda a disciplina, 
lhe viera transmitir um retado do arrieiro,: aquele ,anin1al 
nao <lava montaría e, n1esmo con10 animal cargueiro, várias ve- ' 
zes corcoveara comas cargas... Respondera-lhe energicamen
te o chefe, reiterando a ordem para que se arreasse a besta 
com os seus apeiros, apertando bem a silba. 

Trataram, entao, de obedecer-lhe. Mas, para tanto, 
foi míster amarrar solidamente o muar a um palanque e ven
dar-lhe os olhos. O animal bufava con10 touro ou como on
<;a,,.. Era um domingo e estava o pessoal em descanso, de 
modo que a nova despertou a curiosidade geral e, por entre o 
arvoredo e escondidas por trás das barracas, convergiam as pra
<;as os olhares para o palanque e talvez estivessem algumas 
antegozando a queda espetacular do seu capitao. 

Rondon examinou cuidadosamente a implanta<;áo da silha, 
que dividia em duas a barriga do animal, os loros, as rédeas 
e, de um pulo, cavalgou a fera, que foi rapidamente desven-
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dada e solta das amarras. Reproduziu-se, entáo, un1 dae¡ueles 
espetáculos do "far-'\vest" norte a111ericano ou dos nossos des
temidos domadores, nas can1pinas do Rio Grande do Sul, en
tre os "vaqueiros" do Norte ou de Mato Grosso. O anitnal 
saiu com um raio, aos corcovos, barafustando pelas barracas, 
derrubando ramadas, dando coices, como se tivesse enlouqueci
do ! Era terrível e parecia indomável. Mas o peao era tam
bém d~ se lhe tirar o chapéu ! E nao caiu, tornando vaos to
dos os desesperados esfor<;Qs da alimár,ia para , o deitar ao 
chao. · Depois ele empolgantes passagens, conseguíu o cavalei
ro mete-lo na estrada e nesse dia se apresentou em Coxim, 
montado na besta já domada, banhada de suor copioso, com 
a boca ensangüentada ". 

O· segredo da devo<;áo que inspirava está também no fato 
de compartilhar, tomando para si o n1aior quinháo - nao ad
mitindo privilégios - de todos os perigos e di ficuldades. 

. Ao penetrar nos sert6es '<lbs nhambiquaras, a , fama d~ , an- · 
tropofagia <le que gqzavam levou sua Esposa; preocupadíssi
ma, como aliás todos, a pedir ao ~1inistro Miguel Calmon uma 
providencia que o compelisse a usar urna cota de malhas, 'en
quanto se encontrasse entre esses indios guerreiros. Decla
rou ele, porém, que só ac~itaria o alvitre se pudesse igual me
dida ser adotada por todos os seus auxiliares. E como adqui
rir cotas ele malhas para todos importaria em despesa superior 
as possibilidades do orc;,an1ento, recusou a que lhe fóra ofere
cida para seu uso 'pessoal, apesar dos insistentes esfor<;os do 
Ministro. 

O mundo já conhece Rondon e nao é de hoje que o re
verencia: 

\ O Congresso das Ra<;as, reunido e1n Londres, em 1913, 
aplaudiu entusiasticamente a obra de Rondon, apontando-a co
mo exemplo a ser imitado "para honra · da civiliza<;ao uni
versal''. 

A Organiza<;áo Internacional do Trabalho, reunida em 
Genebra. a 30 de setembro último, consignou o fato de caber 
a OIT a iniciativa de codificar certo número <le regras - um 
mínimo de deveres das na<;óes civilizadas, no sentido da pro
te<;áo e da melhoria das concli~6es de vida das popuJac;óes em 
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estágio priinitivo da evofucao humana. E citou o Brasil, on
de, já em 1910, dentro desse espírito, criava o Presidente Nilo 
Pe<;anha o Servi<;o <le Protec;ao aos índios, "confiando-o ao 
grande cidadáo (que lhe elaborou os planos) o Marechal Ron
don a quem havia sido espontaneamente conferido o glorioso 
título de "Protetor dos índios ". 

\ 
Em entrevista concedida a um jornal de Nova York, disse 

Roosevelt: 
"O Cel. Ron don tem, como homem, todas as virtudes de 

um sacerdote, é um puritano ' <le urna perf ei<;ao inimaginável 
na época moderna; e, como prof issional, é tamanho cientista, 

·tao grande é o seu conjunto de conhecimentos, que . se p9de 
considerar um sábio. Quanto mais eu o conhecia e o estuda
va, em meio da conteµipla<;ao da grandeza do Brasil, mais me 
firmava na idéia de que essa grandeza nao era maior do que 
a do f ilho ilustr~ desse recanto prodigioso da N atureza." 

Disse ainda Roosevelt : 
"A América pode apresentar ao mundo duas realiza<;óes 

ticlópicas: Ao Norte o Canal de Panamá. ao Sul o trabalho 
de Rondon - científico, prático, humanitário." 

"Rondon nao é apenas oficial e gentleman como os que .. 
mais o sao nos mais bem organizados exércitos do inundo. É 

também excepcional, audaz e competente explorador, ótimo na
turalista, cientista, estudioso, filósofo. Com ele a conversa vai 
da cac;ada de on<;as e dos perigos da explora<;ao do sertao a 
antropología indígena; dos perigos da civilizac;ao industrial, 
puramente materialista, a moralidade positivista. O Positivis-
1no do Cel. Rondon é realn1ente a Religiáo da Ii uri1anidasle, 
doutrina que o impele a ser justo, bondoso e útil, a viver co
rajosamente sua vida e, com igual bravura, afrontar a morte." 

"Nunca vi, nem conhe<;o obra igual. Os homens que a 
está.o realizando sao, pela sua abnega<;ao e patriotisn10, os 
maiores que existem. Um povo que te~ f ilhos desta ordem 
há de vencer. O século XX pertence-lhe." 

Disse Coelho Neto: 
" Na travessia longa em que os guiava a bússola, se se 

nao levantavam vagalhóes, impunham-se montanhas. Era aqui 
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urna floresta densa, alén1 urna catarata, adiante um pantanal 
escuro, f ervilhando em podridáo deletéria, exalando hausto 
letal. 

Tudo lhes era adverso. Mas a voz enérgica do chefe, 
cada qual <lava conta do que fizera; e desse herói que regres
sa do deserto, desse civilizador e pacificador, semeador de pó
voas que serao cidades, plantador de r0<;as que será.o lavou
ras, <lidio, mais tarde as gerac;óes agradecidas o que disse o 
poeta: 

"Tu cantarás na voz dos sinos, nas charruas, 
No esto da n1ultidao, no tumultuar das. n1as, 
No clan1or do trabalho e nos hinos da paz ! 
E, subjugando olvido, através das idades, 
Violador de sertoes, plantador de cidades, 
Dentro do corac;áo da pátria .viverás ... " 

E Akides Maya: 
ªNa obra de Rondon tudo me co111ove. Nao vejo apenas 

o deserto que devassa nas jornadas que empreende; nao me 
seduz apenas o horizonte que <iesenha o seu arco . . . O que 
me fascina é o seu espírito, o seu princípio de amor, a sua 
violencia de amor. Rondon é uma1 energía de cora<;áo. Cada 
camisa que se desdobra sobre um corpo flexuoso e tostado de 
índia tem o valor de um mundo que se forma ou que renasce 
enflorado. Sobre aqueies nus bronzeados paira um ideal casto 
de crenc;a que come\a a irradiar. Ron<ion é um apóstolo. Que 
lhe importaria vencer o deserto, se, com o desert~, nao vies
sem para nós as almas rudes que o dominam? Que impor
tarian1 a árvore, a cachoeira, a flecha honucida, a febre, se, de
pois de afrontar o ermo, ele nao trouxesse para a civiliza~áo 
os extraviados da selva? A medida de sua obra é a felicida
de do homem. o velho mundo, hoje, <iigladia-se num duelo 
se1n tréguas. Sobre tantos horrores paira, promissor de nova 
era, o heroísmo de Rondon. ~le pode adotar o altivo terceto 
de Dante: está a beber nu1na f onte viva, em que ninguém 
bebeu ... " 
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E Castro Menezes : 
"Anchieta, Aspilcueta e Nóbrega ressurgem unificados 

nessa personalidade incomparável, única, aben<;oada, nesse ho
mem que tao alto eleva a nossa ra¡;a, a nossa naciodalidade, 
desmentindo, pelo exemplo, por atos e palavras, o pessin1ismo 
ultran1ontano dos que descreem de nossos destinos ... " 

"Rondan, ao lado das tarefas de técnico, desdobra, ma
ravilhosamente, as energia,s de um santo. E de tribo em tri
bo, de taba em taba, de maloca em maloca, vai esse homem 
admirável surgindo, de olhos brilhantes e sorriso nos lábios, 
estendendo ªº silvícola, sobre a palma da mao leal, sementes 
de f raternidade, germes de progresso, de paz, de harmonía e 
confian~a.,, 

Rui Barbosa: 
"A tradi<;ao viva da verdade militante é que há de ser o 

Homero de vossas glórias. 0 

Ivan Lins: 
"Como o Cid - para golpe de estréia; golpe de mestre." 
''Para Vós, , como para Vico, a glória consjstiu sempre no 

"Bem Comum." 

Alexan'dre de Albuquerque: 
"Onde reside o segredo do seu triunfo? Na sua fón;a 

moral. . . De vez em quando surge no litoral e é sempre um 
acontecimento. Desinteressadamente todos o festejan1. Nao 
e argentário, nao é político. . . Por instinto, parece que to
dos sentem a fórmula consciente e admirável de \V. Gill: "me
lhor, mais útil e mais difícil do que morrer pela Pátria é vi
ver para ela ". E é pela grande Pátria que o General Ron
don tem sempre vivido, a vida mais cheia, mais forte que já 
se viveu. . . É o bandeirante por excelencia, mas um bandei
rante que nao é impelido pela ansia de riqueza, de conquista, 
de domínio. Náo -destrói, constrói; nao afugenta, atrai:. .. 
Indiferente as pedrarias que faiscam e fazem faiscar a cobi
<;a nas almas, segue Rondon impavidamente a grande tar~fa 
de levar a civilizac;ao as selvas e trazer os silvícolas a civiliza-

' 

~l 
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c;ao. Dá todos os días ao mundo li~6es de sociologia prática. 
E' um dos niais altos catedráticos do Universo. Nao se li111ita 
a ensinar os selvagens, mas também os civilizados. Das suas 
li<;6es poden1 os incultos tirar certos ensinamentos e outros en
sinamentos podem tirar os sábios .. . " 

Paul Claudel, ao se retirar do Brasil, onde exercera o 
alto pasto de I\1inistro da Frani;a, entrevistado por um re
pórter, espontaneamente assim se expressou: 

"Ron don, esta alma f orte que se interna pelo serta o, na 
sublime missao de assistir o selvagem, é uro.a das personalida
des brasileiras que mais me impress!onarn . . Rondon dá-me a 
impressáo de urna figura do Evangelho . .. " 

Madame Renée Brumpt, con1entando as cenas do filn1e 
sobre o Amazonas em sessáo da Sociedade de Geografía de 
Paris, sob a presidencia do Comandante Cha.rcot, <lisse: 

"Já que pronunciei o no1ne do General Rondon, quero ex
primir un1a homenagem de profunda admirat;ao pelo sábio, 
geógrafo, explorador, o homem de grande corai;ao que consa
gra seus dias a levar os benefícios da civilizac;ao as mais re
cónditas regióes do Brasil." 

Benja111im Costallat: 
"~sse caboclo, peregrino por patriotismo, viajante por 

ideal, desbravador por destino, apaixonado por ofício, pionei
ro por temperamento, incansável por dever, estóico por profis
sao, soldado da paz, a servi<;o das fronteiras que ajudou a de
marcar e do sertáD que ajudou a revelar, na mais nobre das 
conquistas e na mais santa das vitórias, Rondon é glória que 
reúne os mais altos méritos militares aos mais altos méritos 
civis." 

J aguaribe de Mattos : · 
"Te.m na sola dos pés o mais longo caminho jamais per

corrido." 

Mas é preciso acrescentar: e que de realizac;6es em ca
da um dos passos <lesse infindo palmilhar ! " 
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Disse o General Gamelin, ex-chef e da Missáo Militar 
Francesa junto ao nosso Exército, depois de visitar e exami
nar, com minuciosa avidez, os trabalhos da Co1nissáo Rondón ' 
em longo artigo laudatório, publicado pela Sociedade de Geo-
grafía da Franc;a: 

. "O meu in tui to nao f oi apenas o de dar urna demons
trac;áo de afeto ao General Rondon, de quem me honro de 
ser amigo. Quis chamar a aten~ao do grande público frances 
para. ~ importancia da sua obra, quer sob o ponto de vista 
bras1leiro, quer sob o que cliz rcspeito ao conhecimento ·cien
tífico do universo. Ao mesmo tempo, transn1iti a Socicdade 
Geográfica de Fran~ o relatório con1pleto das diversas obras 
p~r. ~le publi:adas, com documentos complementares que per
m1tirao apreciar a extensáo dos servic;os ·que prestou a causa 
geral da humanidade." 

Encheriam volumes as apreciac;óes sobre Rondon e sua 
obra, quer por homens de ciencia e institutos científicos na-. . . ' 
c1ona1s ou estrange1ros, quer por literatos e publicistas de mé-
rito. Limitar-nos-e1nos, pois, a estas e a enumerac;áo de dis
tinc;óes e ho1nenagens que lhe foram prestadas, pelo nosso Raís 
e por outras nac;óes estrangeiras, sociedades científicas nacio
nais e estrangeiras : 

1) Diploma de Bacharel e1n Matemática, Ciencias Físi
cas e N aturais, concedido pela Escola Superior de ' Guerra do 
Brasil, em 8/1/1890. . ~ 

Na tradicional caixeta de prata que encobre o lacre e pren
de as f itas das cores nacionais, lem-se as seguintes dedicató
rias : "Ao meu Estado natal" - "Ao n1eu Tio Manuel R, 
da Silva" - "Aos meus amigos Jorge O. da Silva Pereira, 
Alexandre H. Vieira Leal e Antonio J. V. Leal"' - "A me
mória de meus Pais" - "A minha Tia Balbina Couto da Sil
va" - E, na parte interna da tampa, em virtüde de nao ser 
ainda oficial o seu noivado: "A Chiquita". 

2) Medalha Militar de prata do Exército Brasileiro, por 
ter completado vinte anos de servic;o sem nota alguma que o 
desabonasse. ( 17 /X/1902) 

3) Medalha Militar de ouro, iden1, ídem, trinta anos, 
nas mesmas condic;óes. 

• 
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Rondon que, durante 50 anos, encheu de luz a história 
de sua Pátria - e a da Humanidade tem sido verdadei-
ramente consagrado en1 vida. 

HERMAS 
No território do Guaporé. 
Na entrada do Museu Theodore Roosevelt, em Nova 

York. 
Na Prac;a General Rondon, antiga Del Prete. 
A propósito desta última, teve Rondon um <le seus no-

bres gestos : 
Em 1.0 de junho él~ 1955, dirigiu urna carta ao Prefeito 

da Cidacle, solicitando que, em hon1enagem ao aniversário da 
instaurac;ao do regime republicano na Itália, fosse restabele
cido o nome de Del Prete na pra<;a localizada no bairro das 
Laranjeiras, em frente a Embaixada Italiana, nome que havia 
sido substituído pelo seu próprio. Foi tal pedido ratificado a 
25 de julho seguinte. 

Em 8 de agosto do corrente ano,. dirigiu Rondon a se
guinte carta ao novo Pref eito, Embaixador Ne grao de Lima : 

"Com particular empenho desejo que seja restabelecida 
aqueta denomina<;áo (Del Prete) adotada em louvor de um 
·heróico aviador italiano, a quem a populac;ao carioca tributou, 
em 1927, a tnais espontanea e excepcional acolhida. Pelo pro .. 
cesso GP - 3470/55, notará V. Ex.a. os tennos finnes e in
transigentes cor'n que pedí que . a prac;a batizada cbm o nome 
de Del Frete, em Vila Isabel, fósse dado o nome do Tte. 
I-Iorta Barbosa, u1n dos meus heróicos companheiros que per
deu a vida no servi<;o da Corr1'ssáo de Linhas Telegráficas Es
tratégicas. Insistindo neste pedido junto a V. Exa., que, es
tou certo, saberá acolher este meu desejo, cumpre-me assina
lar que na minha forma<;áo republicana a existencia de um lo
gradouro como meu nome muito me constrange. Homenagens 
desse genero só podem ser admissíveis em louvor de mortos 
ilustres. Se V. Exa. quiser concorrer para mais uns instantes 
de felicidade neste seu amigo, determine, sem delongas, que 
o processo siga o seu curso e que, numa nova demonstrac;áo 
de nosso aprec;o e admirac;áo pela Itália, reconquiste esse lo
gradouro o non1e glorioso de quem f oi, realmente, um gran
de amigo do Brasil". 
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MEDALHAS DE OURO - "Mérito" da Sociedade de 
Geografía do Rio de J aneiro. 

"Premio Livingstone" da Sociedade de Geografia de Nova 
York, 1914. 

"Medalha Militar" com passadeira de platina ( 40 anos 
de bons servic;os). 

Medalha of erecida pelos matogrossenses residentes no Rio 
de J aneiro, ·para comemorar a travessia, através do sertao,· pe , . 
Mato Grosso ao Amazonas, 1919. ' 

CARTAO DE OURO - Com os dizeres "Homenagen1 
dos munícipes de Santo 'António do Madeira, no ato da inau
gurac;áo da linha telegráfica Cuiabá-Madeira - 1 de janeiro 
de 1915." 

INSCRI<;AO com letras de ouro macic;o - num livro 
aberto a curiosidade dos visitantes da Sociedade de Geografia 
de Nova York. Sao cinco esses nomes: 

AMUNDSEN - o descobridor do Polo Sul 
P EARRY - o descobridor do Polo Norte 
RONDON - o explorador que mais se avantajou em 

terras tropicais 
CHARCOT - . o explorador que mais devassou terras 

árticas • 1 

1 \ 

'. l3YRD - o explorador que mais devassqu terras antár-
ticas 

MEDALHA DE PRA TA - "Medalha Crévaux" da Socie
dade de Geografía de Paris. 

MEDALHA DE BRONZE - "The Explorer's Club" dos 
Estados Unidos da A. do Norte. 

CONDECORA<;óES - Gran Cruz da Ordem do Mérito 
Militar - Brasil. 

Gran Cruz da Legiáo de Honra (Comendador} - Fran~a. 
Comendador da Ordem La Cour-0nne da Bélgica - pos

ta no pesco<;o de Rondon pelo próprio Rei Alberto, com as 
seguintes palavras: "pelo bem que o Sr. tem feíto a Huma
nidade." 

• 

MARECHAL 
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Rio-de-Janeiro · 

.. 

--~· otr~ vie pubiiqu~. toute de ch.arté et de Jésintéressement; ~os tf"avaux 
"' . .,ethnpJ~~,iques ~~i ont !ait connaitrc au<loin te que son·t les 

. : 'fndie.tíl?'"'autoditones ae;t'votre"p'imie ; v<>tf4! acdon 'h\lmani:.t'á·ire 
. . .. partiC\ilierement i dm1ra6t.e a l'égard des t"1digenes {ncus ~vons 

~~"J quel esprit de :otale abnégation ~He est accomplie grac~ a yotie conr:ep
, ~ .· · es .rá,ports q~i doive~:~J.exist~r.~ntre cehJc qu ~on .nomrl'\e, cl~itisés et:Jes 

pnmitif$) tOnt -pour nous, américanistes de . SuisseJ un e:c~mp!e que ·~óUS 
vou.lons s ligner et que le .monde entier devrait imit~r. 
· -: Yo~ · .. vez ~~~().mpli . '':-ur q;~~l" soient~i ja:m,¡;f~. défent!JJS, pro,~~gés, · 
r . ~té~ .. tés indige'.nM Ju .t'ésil, une a:uvre admirable. :; 

Lcqµei d 'entre nous ne dé,si rerait posséder ce titre de .u Protecteur d~s. 
.. efl~ » :: ~:?¡ . VOU$:· ~ été s~ ,Justem~at ,conféré~ Les et~_nolog~e~. lle pe~.vent 
l l\Cr u.n~ investtture pf~$' 'élevée ·a inseriré danS f~ patmafés ··ce l'hi~~ire 
de l'bumanité améric.aane. 

., C1es~ . d~ns de telles pensées que:Ja Sod~t~.suiste des ~mé.ricanistes ·vou$ 
"'•nd, .. ~_spectue:uiemenr ae· bi~n 't:Óulolr ac~ept~r' le ·tirre d~ ."~~ . 

D'HON,NEUR 
" ... >;. • , ' ~ - .,.;, 

• - • .< ' t· < . 
qu'eJle v~us~ a .décétné dans sa derniere séance. Nous vóus prions. d'agréer 
.cet h4~mage comme un temoignage de notre tres haute estimi!. . 

·~ eu.Ul!z trouver ici; Gé~~ral, re~eression de n(Hf'.f!: p;irtaite. Q:9Jit>ideraJip.n . 
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Grande Oficial da Ordem El Sol (Peru) 
Grande Oficial da Ordem de Boyacá (Colombia) 
Gran Croce dell Ordine al Merito della Republica (Itália) 

INSCRI<;ÁO NO LIVRO DO 1'IÉRITO - Com desu
sada concorrencia, em grande solenidade, o Sr. Presidente da 
República do Brasil presidiu a cerimónía da inscri<;áo do no
me do Sr. General Rondon no Livro do l\.1érito Nacional sen-

' do lavrada a respectiva ata e entregue o diploma ao homena-
geado. 

DIPLOMAS DIVERSOS - Cerca de 30 diplo1nas di
v:~rsos de Presidente honorário, Membro de Honra, Membro 
Efetivo, Membro correspondente, etc., de Sociedc!des de Geo
grafía, de Histór.ia e de Institui<;óes científicas diversas, tanto 
brasileiras, da -Capital e dos Estados, como estrangeiras. 

CIVILIZADOR DOS SERTóES - O Instituto Brasi
leiro de Geografía e Estatística criou para o Sr. General Ron
dan · o título especial de Civilizador dos Sertóes, etn 1939. No 
seu regresso de Letícia foi esse conferido ao Sr. General Ron
dan, em sessao solene no Ita1narati, presidida pelo Ministro 
Oswaldo Aranha. 

INTERFER~NCIA DO SEU N011E NOS FATOS 
CIENT1FICOS. - Muitas espécies novas e até 'fan1ílias, nos 
domínios da história natural, tomaram denomina<;óes deri~a
das do seu nome, como homenagem, por ter ele possibilitado 
· sua deseo berta. 

RONDóNIA - Além da povoa<;ao Rondonópolis, foi 
dado o nome de Rondónia a grande r~giao do antigo Estado 
de Mato Grosso, por onde passou ele em 1909, em viagem de 
descoberta, regiáo que pertenceria ao Território de Guaporé, 
criado em 1943 com áreas desmembradas dos Estados de Ma
to Grosso e Amazonas e que se chan1a hoje Rondónia. Sua 
superfície, equivalente a do Estado de Sáo Paulo, é de 242. 
983 quilómetros quadrados, com urna popula<;áo de SO. 000 ha
bitantes. Dispóe Rondónia de urna ferrovia, a Madeira-Ma
moré que serve também a Bolívia, país com o qual Rondonia 
possui 1342 quilómetros de fronteira. 
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. 
MERIDIANO RONDON - No seu trabalho "Les 

idées sur la Physiographie Sud-An1éricaine" o General Jagua
ribe de Mattos, caracterizando urna linha líquida ininterrupta 
desde o mar, na foz do río Essequibo, na costa da Guiana 
Inglesa, a foz do río da Prata, denon1inou-a, por f ic<;áo geo
gráfica, Meridiano Rondon, com aprovasao dos 1ne1nbros do 
3.° Congresso Internacional de História das Ciencias (Por
tugal). 

lVIARECl-IAL - Foi, por unanitnidade, votada un1a lei, 
segundo a qual ficou o General Ronden C0111 direito as hon
ras de Marechal, sendo-lhe entregues as platinas em sessao so
lene das duas Casas do Congresso. 

Pode-se dizer, em tese, que o non1e de Rondon aparece 
en1 todas as cidades de 11ato Grosso, na denomina<;áo de 
ruas, pra<;as, ou avenidas; o mesmo sucede na grande maioria 
das capitais dos Estados do Brasil e do Território do Acre. 
Por tóda a parte tan1bén1, bustos e hern1as em logradouros 
públicos com o seu nome - contrariando embora sua modéstia 
e seu ponto de vista doutrinário que desaconselha tais home
nagens aos vivos e exige dos contemporaneos a mais absoluta 
isen<;ao de anin10, indefectível espírito ele justi<;a, alta <lose de 
bo1n senso, conhecin1entos históricos, sociológicos e psicológi
cos, aléin de comprovada autoridade n1oral, para en1itir juízo 
sobre qualquer personaliclade. 

Ao escrevermos estas notas, surge1n, de f'odos os países, 
111aniíesta<;6es em favor da idéia de ser ~nferido a Rondon 
o pren1io No bel da Paz, porque é o natural coroamento de 
sua vida, embora nunca o tivessen1 1novido honrarías. 

Sua f elicidade inef ável, superior a dores e vicissitudes, 
encontrou-a sempre ele en1 sua própria obra de semear amor 
a todos os ventos. 
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ES€0L \S FILOSóFICAS 
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(lNTRODUCA.O AO ESTUDO 

' DA ~.,ILOSOFIA) 

DE I\T .A.X LINS 

Acaba de aparecer, agora em 3• edic;áo, 
éste precioso livro, em que o autor, depois 
de definir o que é a Filosofía, explica com 
nítida clareza, as tres grandes divisóes em 
que podem ser enquadradas as diversas 
Escolas Filosóficas, nas suas concepc;óes 
mais características: as Fictícias, as Abstra
tas e as Positivas. Robustece o autor seus 
estudos ilustrando-os com a citac;áo de 
casos concretos de interessante fundo histó
rico, analisando e confrontando a evoluc;áo 
das diversas religióes, para concluir af ir
mando que, acima de tudo, prevalece a 

ciencia e, com ela, a Filosofía Positiva. 

PREQO DO VOLUME DE MAIS DE 200 
PAGINAS, IMPRESSO EM OTIMO PAPEL 

- CR$' 35,00 

REI.IGI.AO DA 
HUj\1ANIDADE 

por JUAN ENRIQUE LAGARRIGUE 

O mais claro dos resumos da doutrina de 
AUGUSTO COMTE. Extraordinária sín
tese de toda a filosofía e sociología Positi
vista. 

Principais capítulos desse interessantís
simo livro: A questáo religiosa - Augusto 
Comte e a Religiáo da Humanidade -
Teoría positiva da alma - O verdadeiro 
Ser Supremo - Teoria positiva da Religiáo 
- História da Religiáo - Necessidade do 
Culto - Imortalidade positiva da alma -
Culto privado - Culto público - Dogma 
positivo - Regime positivo - Educac;áo 
positiva - Arte positiva - A missáo do 
proletariado - A missáo do patriciado -
A missáo do sacerdócio - A missáo da 

mulher - O futuro. 

PREQO DO VOLUME COM QUASE 160 
PAGINAS, IMPRESSO EM OTIMO PAPEL 

- CR$ 20,00 
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