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ASSIM ERA EM 1914 ! 

COMO SERA AGORA ? 

:tles obtem alguma ca~a nas matas, e peixe em rnaior 
quantidade no rio . Náo há, entre aquela gente, repre
sentante do governo em verdade, ainda agora até sua 
própria existencia é ignorada pelas autoridades govema
mentais; e a igreja os tem ignorado tanto como a na~o. 

Só tem o direito de posse sobre as terras, e estáo 
sernpre arriscados a serem expulsos por magnatas sem 
escrúpulos, que vieram mais tarde, mas trazendo docu
mentos legalmente perfeitos. As leis sobre as terras de
veriam conc~er a cada um daqueles pioneiros do povo
arnento as terras que na ocasiáo ocuparam e cultivaram 
e nais quais tenharn criado seu lar. O pequeno lavrador, 
dono da terra que cultiva com o suor de seu rosto, cons
tituí, em todos os países, o maior elemento de for~a 

nacional . 

Theodore ROOSEVELT 
Através do Sertáo- do Brasil 
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A epidemia de varíQla, de
pois da inva~áo de Mato Grosso 
pelas tropas de Solano Lopez, 
ditador do Paraguai e pretenso 
oonquistador do Brasil, viµtnou 
os pais do menino Cindido Ma
riano da Silva RONDON. 

Aprendeu este · as primeiras 
letras com um ex-sargento da 
Guerra do Paraguai. Aos 16 
anos alistou-se o órfáo no So 
Regimento de Artilharia a Ca
valo, no Rio de Janeiro. 

Fez vários cursos na Escota 
Militar da Praia Vennelha; es
tudou Engenharia Militar, Ci
encias Físicas e Naturais. Em 
1889' era cadete e republicano. 
Foi professor de Cálculo Dif e
rencial e Integral da Escota 
Militar, substituindo seu mestre 
Benjamin Constant, na cátedra. 
Interrompeu este curso para de
dicar-se a explor~áo dos ser-
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O Cartório de Registros de N ascimentos de 
Bananeiras, no Estado da Paraíba, atesta e certi
fica o seu nascimento ru> ano de 1999. Gilberto 
Freyre, o fidalgo sociólogo recifense de Apipucos, 
ds margens do modesto Ca¡>ibarib·e, escreveu no 
"Diário de Pernambuco" que Edilberto Coutinho 
é "um paraibano acidental, e recifense essencial". 

Pois f ormou-se o jovem intelectual social e 
mentalmente nessa província metropolitana da re
giáo nordestina, aí exercitando-se nas letras e di-
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plomando.-se em Ciencias Jurídicas e Sociais pela 
Universidade Federal de Pernambuco, em 1956. 

Esse diploma define a vida de seu portador. 
Fixa-se a terra f azendo política a servit;o de pode
roso senhor de terras mal cultivadas e usineiros 
de a~r ou permanece f azendo bons verso8 e 
mantendo-se a custa de mau emprego público. 
Pouoos sáo os que se instalam no Judiciário. De
dicar-se ao Fóro ou foragir-se no Sul eis o dilema 
das últimas oportunidades concedidas aos portado
res do grande pergamino. 

N esta situarao embara~osa náo permaneceu 
Edilberto por muito tempo. No Rio de Janeiro, 
·log·o constituiu a equipe que com Odylo Costa, 
filho, a frente, transformou o "vetusto Jornal do . 
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Brasil, de simples bole.tim de classi,ficados no jor
nal moderno e atuante que se conhece" . 

Seguiu, depois, para a Europa onde prestou 
sua colaborat;áo, pelo espa90 de tres anos, ao Es
critóri<> Comercial do Brasil, com o encargo de 
elaborar um boletim informativo do mercado es
panhol para o Brasil. 

Da Europa enviou reportagens e cr9nicas para 
vários jornais e re1Jistas brasileiros. No velho 
Continente, organizou um número especial da re
vista "Mundo Hispánico", dedicado ao nosso país; 
colaborou no jornal "Dígame", da capital espanho
la, e fez palestras sóbre assuntos brasileiros em 
Lisboa, Madrid, e Barcelona, inclusive a respeito 
da obra do marechal Rondon. 

• 
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De volta ao Brasil, exerceu intensa atividade 
jornal:ística, como redator dos "Diários Associa
dos" na Guanabara, mantendo coluna no tabloide 
"Diário da N oite ", em "O Jornal", além de cola
borar com reportagens para "O Cruzeiro, Inter
nacional" • 

Di.stinguido, por concurso, com uma bolsa de 
estudos do World Press lnstitute, de Saint Paul, 
no Estado de Minnesota, durante um ano perma
neceu nos Estados Unidos trabalhando e viajando. 
Como redator estagiário do jornal "Globe-Demo
crat" de Saint Lou'is, Missouri, sempre a empol
gar-lhe üs estudos brasileiros, publicou artigos 
sobre temas relativos ao seu povo . 

Estreiou como escritor com Onda Boiadeira 
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e Outros Con tos (Ed. Regiáo, Recif e, 1954), ao 
qual se seguiu Contos-11, pref aciado por Gilbert<> 
Freyre e editado pela Secretaria de Educat;lio do 
Govérno de Pernambuco (1956). Alguns de seus 
contos foram inseridos em antologias no Brasil ' ' 

e no exterior. "A H ospederia", f oi incluido nas 
Maravilhas do Conto Moderno Brasileiro, Sáo 
Paulo, 58, e "El Rumor", entre os Con~tas Bra
sileiros Contemporaneos, Fondo de Editores Ibe
roamericanos, Bogotá, Colombia, 1956). Tem no 
prelo o livro A última Festa de Papá Hemingway, 
em que recorda seus encontr.Q'8 com Ernest H eming
way e outras personalidad·es, durante as andan~ 
gas pela Europa e· Estados Unidos. Publicou, em 
1967, a antología O Erotismo no Romance Brasi-
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leiro Contemporaneo ( organiza<;áo, apresenta<;áo e 
notas) e agora, de novo no Recife, prepara outra 
importante antologia: Poesia do Recife. 

Edilberto Coutinho renova o conto brasileiro, 
dele disse Sérgio Milliet. Quase todos os contos 
de Edilberto agitam problemas ou tocam dramas, 
acrescenta Gilberto Freyre. Quem quiser sob os 
olhos alguns flagrantes vivos da condi~io humana, 
que procure ler esses contos, afirmou Valdemar 
Cavalcanti. 

:Estes regisfJros bem definem, pela análise de 
crítico:s insignes, o escritor de Rondon e a integra
~ªº amazónica, livro biográfico que situa o nuz
rechal das Regióes Desconhecidas na sua época 
f ace a uma das áreas mais importantes do mundo 
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de antanho e da atualidade. Resumo histórico
científico, é também um inteligente excerto dos li
vr.os que se publicaram na época da Missáo Tele
gráfica, por Gastáo Cruls, Botelho de M agalháes 
e Theodore Roosevelt. 

0 EDITOR 





Roosevelt (de óculos e chapéu de ex
plorador) e Rondon, junto a urna anta 
ca~ada pelo ex-Presidente dos &tados 
Unidos na selva amazonica. 

• 

APRESENTAQA:O 

A nenhum brasileiro, por mais leviano, pode 
s&r indiferente o destino da Amazonia. 

Rondon, nos primeiroe anos da Re¡yública, 
1·etomou o ideal, bandeirante, que o Brasil muito 
cedo abandonara,· e, ao partir no rumo da Ama
zonia, estava indo ao encontro do destino mais 
glorioso que se assinala em nosso país, no século. 

Ele colocou no mapa uma imensa regiáo, que 
antes figurava como DESCONHECIDA, doando ao 
Brasil um território igual ao da Fran~a, no qual 
estendeu quilOmetros e quilometros de fios tele
gráficos, num.a extensáo que poderia ligar Lisboa 
a Varsóvia. Canstruíu uma estrada de rodagem 
através da selva amazónica e, varando aquel,a, re
giáo virgem e perigosa, fez de cada índio1 que en
c<nitrou, cuja ferocidad.e nó;o era lenda vál, um . amigo. 

Como auten.tico bandeirante do século XX, 
em suas expedi~oes científicas foi desbravando 
rios, corrigind-0· o curso de numerosos afluentes 
do Amazonas, catequisando e pacificando na~oes 
indígenas, descobrindo as lendas e· mistérios dos 
povos primitivos, (>; propiciando a indústria todos 
os recursos da floresta secular, assim como abrin
do aos sábios e pesquisadores o passo1 a estudos 

2ra 
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da maior importancia para a naci<nwlidade, desen
volvendo dessa forma uma obra nunca assaz ad
mirada. 

Justifica-se' a publica~áo déste volume pela 
necessidade dei perenizar o exemplo de Rondon e 
no desejo de que as novas gera9oes de brasileiros, 
na esteira do Integrador da Amazonia, se voltem 
para aquela regido imensa e em parte ainda ines
plorada de nosso território, . que é um dos últinu:>s 
celeiros do mundo. 

E. C. 

QUEM FOI RONDON ? 

"O ideal feíto homem". 

EDGARD ROQUETTE-PINTO 

"Um sábio". 

THEODORE ROOSEVELT 

"Um santo". 

PAUL CLAUDEL 

"Morrer, se preciso for; matar, nunca". 

CÁNDIDO MARIANO DA SILVA RONDON 

19 



O homem de tez acobreada, que se mantivera 
a um canto da sala, cabisbaixo, fazendo espa~ada
mente um gesto vago, levantou-se e caminhou até 
o saguao. Junto a camara mortuária, paro u. De 
seu velho perfil enrugado deseen, lentamente, urna 
lágrima, iluminada pelos círios. A morte chegara 
as 15 horas e 35 minutos do dia 19 de f evereiro 
de 1958 para Candido Mariano da Silva Rondon, 
em seu apartamento do Posto 6, Copacabana, onde 
nos últimos meses várias vezes o visitara, em mis
sao jornalística. Rondon vivera os últimos anos 
de sua gloriosa existencia cercado de aves o ob
jetos do mato, principalmente troféus indígenas de 
suas expedi~oes científicas a Amazonia. :tle me 
recebia, habitualmente, no pequeno terra~o de seu 
apartamento. Agora, estendido no meio daquele 
amplo salao concentrava as aten~oes náo apenas 
dos que se encontravam presentes, como da na~áo 
inteira . Aquela, era a última visita, o adeus. 

O homem que chorava junto ao grande morto 
cedeu lugar ao Presidente da República, que fora 
pessoalmente levar sua última homenagem. J us
celino Kubitschek afastou-se e o homem voltou ao 
seu posto. Num grupo em que se encontravam 
o Ministro da Guerra, o marechal Dutra e o ge
neral Denys, alguém sussurrou que se tratav~ do 
índio Kierto~, da tribo dos Barbados, que era urna 
espécie de mordomo de Rondon. Mas o barbadiano 
nao era somente isso. Durante vários anos acom-
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panhara o seu protetor - a quem chamava Pai 
Grande - nas expedi~oes pacifistas e desbrava
doras. A propósito de Kierton e Rondon, conta o 
botanico J oao Kuhlrnan, que corn eles conviveu 
na selva: 

- Rondon era urn hornern extraordinário. 
Tinha o hábito de recolher-se a rede sempre cedo: 
nunca depois das 21 horas. Na manha seguinte, 
as 4 horas, já estava de pé, preparando seu rela
tório do dia anterior e escrevendo para a sua es
posa. Quando o sol come~ava a aparecer, ele já 
se encontrava em sua mesa de campanha, de ca
neta em punho, tra~ando os planos de trabalho. 
Nunca tomava café. Sernpre quería o seu "gua
raná ", f eito pelo fiel Kierton. 

Quando fecharam o caixao, no saguao do 
Clube Militar, onde os restos rnortais de Candido 
Mariano da Silva Rondon estavam sendo velados, 
desde o dia anterior, o barbadiano perfilou-se, 
contendo as lágrimas. Seus olhos acompanharam 
o féretro do velho chef e, descendo entre as fileiras 
solenes da guarda militar. Na rua, o povo olhava 
respeitosamente a cerimonia que conduzia para a 
eternidade os restos mortais do herói nonagenário. 

• Há urna semana, o país vivia a .expectativa 
do desenlace. Poucos dias antes, recém-saido de 
urna crise de pneumonia, o marechal manifestara 
o desejo de receber a extrema-un~ao, apesar de 
fervoroso adepto do positivismo, sendo atendido 
no dia 13, por seu neto, padre Emanuel Candido 
Rondon do Amaran te. - Embora fossem por 
todos conhecidas as suas cren~as - explicaría 
mais tarde o padre Rondon - nada impedía que 
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\ 
a . Igrej a Católica o assistisse, segundo seus sagra
dos canones e a vontade expressa de meu avo. 
O vulto de Rondon ultrapassa todo e qualquer par
tidarisrno ideológico e seu caráter reto, de homem 
bom, humano e digno, sob todos os aspectos, é 
atestado bastante para ser acolhido nao somente 
corno um personagem terreno, mas como um ente 
iluminado pelas luzes divinas. 

Rondon já se encontrava em estado pré-co
matoso, agonizante, quando, com um gesto breve, 
chamo u um de seus familiares e perguntou agita
damente o no me da pra~a f ronteira ao Ministério 
da Guerra, como num esf.or~o para caracterizar 
os limites de sua episódica lembran~a. Em se
.guida a algumas imperceptíveis vozes de comando, 
a face lívida endurecendo vagarosamente, ouviu-se 
as suas palavras finais: 

- Viva a República! Hurra!. . . Hurra!. .. 
- disse debilmente o velho bandeirante do século. 
E rnorreu. 

O féretro ficou no Clube Militar, onde du
rante doze horas Rondon recebeu as homenagens 
do povo, autoridades, velhos amigos e admiradores. 
Coberto pela bandeira nacional, o caixao foi fe
chado e iniciou-se o cortejo fúnebre. Segurando 
as al~as do caixao, iarn, a esquerda o rnarechal 
Dutra, a direita o Ministro Teixeira Lott, ao cen
tro, de cada lado, o .general Denys e o Adido Mi
litar da Embaixada dos Estados Unidos, e atrás, 
dois cadetes da Academia Militar das Agulhas 
Negras. 

O carro f unerário, ao iniciar a marcha, tinha 
na Igreja Positivista urna parada obrigatória. 
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No "Templo da Humanidade" receben Rondon a 
homenagem de seus companheiros, cujo princípio 
filosófico - "Amar é melhor do que ser amado" 
- estava consubstanciado no lema que irnpos nas 
selvas a seus soldados e expedicionários no contato 
com os indios - "Morrer, se preciso for; matar, 
nunca". O órgáo da igreja positivista da rua 
Benjarnin Constant executava a Marcha Fúnebre 
de Beethoven e na sua exorta~áo o cornpanheiro 
positivista de Rondon afirma va: 

- Náo há nada irrevogável na vida senáo a 
rnorte; os vivos sáo sernpre, e cada vez rnais, go
vernados pelos rnortos. 

Restava, para todos, o exemplo de urna vida 
sernpre dirigida pelo mais alto conceito de digni
dade e solidariedade humana, que é verdadeiro 
patrimonio nacional. Rondon fora "o ideal feito 
hornero", conforme acentuou Edgard Roquette
Pinto, o erudito pesquisador de sua obra cientí
fica, prática e humanitária. 

RONDON: O IDEAL 

BANDEIRANTE E 

HUMANITÁRIO 

Rondon, nos primeiros anos da República, 
retomou o ideal bandeirante, que o Brasil rnuito 
cedo abandonara; e, ao partir no rumo da Ama
zonia, estava indo ao encontro do destino rnais 
glorioso que se assinala em nosso país, no século. 

Estranhos desígnios fariam aquele jovern te
nente, abandonando urna vida de facilidades -

\ 
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carreira brilhantemente iniciada no rnagistério 
militar, o conforto de urna cidade já entáo cha
mada "Maravilhosa", o convívio prestigioso com 
os cornpanheiros de ideais vitoriosos, dada a re
cente implanta~áo da forma republicana de go
verno - ernbrenhar-se no serta.o bravio e desco
nhecido, onde iría enfrentar a fúria dos índios 
hostis e dos anirnais selvagens. 

Ao terminar sua jornada, de Candido Maria
no da Silva Rondon poder-se-ia dizer que era o 
hornero que tinha na sola dos pés o rnais longo 
carninho jamais percorrido. E rnuito rnais se disse 
e se escreveu sobre o homern que, ern vastas áreas 
do Brasil, sobretudo na Amazonia, apagou a de
nomina~ao "desconhecida '', na voca~ao indómita 
de ver integrado o território de nosso país. 

Sua obra monumental, como conquistador pa
cífico dos índios brasileiros e como árbitro 
internacional que rnuitas vezes assegurou a paz 
amea~áda no continente americano, fez com que 
- por iniciativa do Explorer's Club, de Nova 
Jorque - fosse postulado seu nome para o Pre
mio No bel da Paz. Poneos nornes, em qualquer 
parte do mundo, poderiarn apresentar rnaior núme
ro de títulos notáveis corno os que o credenciavarn 
ao disputado galardao. Sua obra, em rnuitos as
pectos, lernbra a de Albert Shweitzer, o apóstolo 
das selvas africanas, sendo-lhe superior em nú
mero de realiza~oes. Quando o Premio No bel da 
Paz foi atribuído a Shweitzer, parecen que náo 
seria senáo um ato de j usti~a distinguir da mesma 
forma o notável eaboclo brasileiro, nosso Mare-
chal da Paz. · 
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Ron don f alece u antes de ser conhecida a de
cisao do j úri do Premio No bel, e sabe-se que o 
regulamento proíbe a atribui~ao da láurea post
-mortem, mas será sempre reconhecido o seu es
f or~o e grande zelo para aj u dar as tribos indíge
nas do Brasil assim como - já o assinalou um 
de seus ilustres biógrafos, o ex-Presidente Theo
dore Roosevelt - "'para ajudar a causa da hu
manidade, onde e quando lhe foi possível". 

Candido Mariano da Silva Rondon nasceu a 
5 de maio de 1865, no município de Santo Antonio 
Laverger, no Estado de Mato Grosso, numa casa 
modesta da sesmaria de Morro Redondo, conhe
cida por Campo Mimoso, adquirida por seu avo 
Joao Francisco Lucas Evangelista. Sua avó, Joa
quina Gomes, descendia dos índios bororos, da 
Campanha, na fronteira com a Bolívia. Seus pais 
eram Candido Mariano da Silva e Claudina Evan
gelista, e o nome Rondon, herdou-o de sua avó 
Rosa Rondon, de ascendencia espanhola. Muito 
cedo perdeu os pais, numa epidemia de varíola, 
depois da invasao de Solano Lopez. Viveu com o 
avo paterno os primeiros meses de orfandade, nu
ma fazenda situada a cerca de 15 léguas de Cuia
bá, indo depois morar na capital de Mato Grosso 
com um parente por parte do pai. 

Aprendeu as primeiras letras com um ex-sar
gento da Guerra do Paraguai, concluíu os estudos 
primários em Cuiabá e ingressou no Liceu Cuia
bano, onde fez o curso secundário. Aos 16 anos 
ofereceram-lhe urna cadeira no magistério pro
vincial, que recusou para alistar-se como soldado 
raso no 3° Regimento de Artilharia a Cavalo, no 
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Rio de Janeiro. Um ano depois conseguiu entrar 
para a Escola Militar da Praia Vermelha, onde 
fez vários cursos: Infantaria, Cavalaria, Artilha
ria e Estado-Maior. Estudou engenharia militar 
e obteve o título de bacbarel em Matemática e 
Ciencias Físicas e Naturais. Em 1888 era alfe
res-aluno e su as convic~óes políticas e filosóficas 
o haviam filiado ao positivismo (conforme urna 
tendencia de sua gera~ao, a que nao fugiram os 
melhores espíritos ... ) . Em 1889 era cadete e 
republicano. . Com outros alunos, no dia 23 de 
outubro desse ano, por ocasiao da visita dos ofi
ciais chilenos a Escola Militar, ouviu o famoso 
discurso de Benj amin Constant proferido na pre
sen~a do Ministro da Guerra e que, no dizer de 
Lauro Muller (outro aluno) se tornou urna espé
cie de plataforma da República. E, no dia 15 de 
novembro, marchou sob o eomando de Benjamín 
Constant, o líder republicano e positivista, mestre 
da juventude militar do país, para depor a Mo
narquía. 

Depois de servir por algum tempo como pro
f essor da Escola Militar, inicia a obra de sua vida 
como explorador dos sertóes. Ao desincumbir-se 
da tarefa das linhas telegráficas ligando Cuiabá 
a Santo Antonio do Madeira, através dos sertoos 
virgens do Estado de Mato Grosso até alcan~r 
território do Estado do Amazonas - arrojado 
empreendimento que Theodore Roosevelt conai
derou tao extraordinário como a constru~ao do 
Canal do Panamá - Rondon permaneceu em ser
vi~o de campo, na Amazonia, completando as ex
plora~oes de rios, contra-vertentes, divisores de 
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águas, etc., a fim de reunir os dados mais essen
ciais a Carta Geográfica do Estado de Mato Grosso, 
continuando simultaneamente a dirigir os servi
~os de conserva~ao da linha telegráfica do sertao, 
cujo tráfego procurou normalizar e melhorar. 

J á se f izera merecedor da admira~ao nacional 
ao concluir sua primeira missao, com sucesso, que 
f ora a constru~ao da linha telegráfica entre Goiás 
e Cuiabá. A constru~ao dessa linha fora ante
riormente tentada, fracassando completamente a 
c.omissao encarregada dos trabalhos, pelas gran
des dificuldades que apresentava a liga~ao de Co
rumbá, unicamente possível através de vastos pan
tanais, onde o impaludismo atacava violentamente. 
Rondon, para executá-la, precisou utilizar no ser
vi~o turmas de 100 a 150 silvícolas - índios bo
roros - a fim. de substituir os contingentes mi
litares, que rareavam de soldados,, pelas conse
cutivas baixas a enf ermaria. 

Em tOrno a esse trabalho principal (a cons
tru~ao das linhas), surgem os outros que dilatam 
o já vasto campo de atividades de Rondon para 
amplas indaga~óes científicas, pelo estudo da geo
grafía e da topografía da Amazonia e· zonas cir
cunvizinhas, da flora, da fauna, da mineralogía 
e da ge<>logia, da climatología, das águas termais, 
da etnografía, pacifica~o dos silvícolas habitan
tes da "jungle" e observa~ao de seus costumes, 
de suas línguas, etc. 

Em todos os servi~os que dirigía, onde era 
assinalada a presen~a de selvagens, constituía um 
dogma fundamental para Rondon a sua pacifica~ao 
por meios brandos, assim como a sua prote~ao, 

t 

RONDON E A INTEGRACÁO AMAZONICA 29 

posteriormente, quando se tornavam amigos. Em 
2 de mar~o de 1910, na presidencia interina de 
Nilo Pe~anha, sen do Rodolf o Miranda, Ministro 
da Agricultura, reuniu documentos e argumentos 
e conseguiu criar o Servi~o de Prote~ao aos indios. 
Para obter que os silvícolas ficassem sob a pro
te~ao do Estado, f oi suficiente a observa~ao de 
sua obra de catequese, sem imposi~oes nem vio
lencias . Fizera amigos tribos de genio belicoso, 
como nos Nambiquaras, os Barbados, os Quépi
-queriuáts, os Pauatés, os lpotiuats, os Urunus e 
os Araquemes, levando a confian~a aos Parecis, 
Bacaeris, Jarus, Urupás, e Caripunas. Nao ad
mitía o tratamento agressivo e desurnano, invo
cando sempre as palavras de José Bonifácio de 
Andrada e Silva, para quern ''os civilizados eram 
usurpadores das terras pátrias, euj o dono rnais 
legítimo ele considerava o próprio índio". 

"MORRER, SE 

PRECISO FOR; 

MATAR, NUNCA!" 

O lema de· Rondon era 9 risco de vida em 
troca da benevolencia. Quando um dia as fo ices 
iam abrindo picadas, depois de atravessar as ter
ra::i dos Pareeis, foram atacados pelos Nambiqua
ras, que usavam machados de pedra, nao conhe
ciam a canoa e flechavam impiedosarnente. Era 
o dia 22 de outubro de 1907 e nesse dia, por 
felieidade, Rondon escapou de morrer na ponta 
de urna flecha que hoje se encontra no Museu Na
cional. (Vide Rorul-Onia, em apendice deste vo-
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Jume). Aquilo poderia ter sido o início de um 
morticínio, que seus comandados come~ariam para 
responder a a gres sao com as balas de seus f uzis. 
Rondon proibiu a represália, lembrando o lema 
que adotara ao invadir as terras dos índios : "Mor
rer, se preciso for; matar, nunca!" Desarmou-se 
e intimou os companheiros a imitá-lo, para de
monstrar seus propósitos pacifistas. No local 
deixou presentes, e afastou-se altivamente. Os 
guerreiros compreenderam-lhe o gesto, que repe
tiu em outras ocasioes, até a completa pacifica~ao 
dos N ambiquaras. 

Paul Claudel, o poeta que foi Embaixador da 
Fran~a no Brasil, acompanhou sempre coro urna 
espécie de deslumbrado interesse o trabalho em 
favor dos índios. brasileiros, e ao comentar os 
métodos humanitários empregados por Rondon, 
comparava-o a ... "um santo". 

- Rondon - escreveu Claudel - essa alma 
f orte que se adentra nos sertoes, coro a sublime 
missao de assistir aos selvagens, é a personalidade 
brasileira que mais me impressionou. íntegro, 
puro, as maos sem sangue, ele me dá a impressao 
de urna figura do Evangelho. 

RONDON E A GRANDEZA 

DO BRASIL: 

UM CRIADOR DO 

MUNDO NOVO 

Theodore Roosevelt, que se honrou com a 
amizade de Rondon, acompanhando-o numa. expe-
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di~ao científica a Amazonia, afirmou que, pelo 
conjunto impressionante de seus conhecimentos 
ele bem poderia ser considerado um genio, nao 
restando dúvida que. se tratava de um grande 
sábio. 

- Quanto mais eu o conhecia e o estudava, 
em meio a contempla~ao da grandeza do Brasil -
escreveu o ex-Presidente dos Estados Unidos -
mais me firmava na idéia de que essa grandeza 
nao era maior do que a do filho ilustre desse 
recanto prodigioso da natureza. Rondon é tama
nho cientista, detentor de tao grande conjunto 
de conhecimentos que bem se poderia chamá-lo de 
genio. Nao resta dúvida que se trata de um sábio. 

Em seu Iivro lmpr'essoes da Comissáo Ron
don, várias vezes reeditado, o general Amílcar 
Botelho de Magalhaes popularizou sobremaneira 
a obra de Rondon, assegurando-lhe urna repercus
sao que nao poderia ser -0btida pelos simples re
latórios oficiais. O general, antigo companheiro 
de Rondon, tertdo participado do trabalho de ins
tala~ao das linhas telegráficas na Amazonia e da 
expedi~ao científica Roosevelt-Rondon, em 1913/ 
1914, considera-o "urna individualidade difícil de 
apreciar, porque apresenta urna infinidade de as
pectos." - Só na obra dos bandeirantes - diz 
Botelho de Magalhaes - se acha termo de com
para~ao para o seu esf or~o, dotando o país de re
gióes extensas, algumas delas ricas e estonteantes 
de beleza como os tesouros d.a fábula. 

Ao tra~ar o perfil de Rondon, Botelho de 
Magalhaes destaca a extraordinária resistencia 
física de que era possuído, constituindo-se em 
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exemplo sempre difícil de ser imitado pelos com
panheiros de expedi~: 

"Além de contentar com por~óes mínimas de alimento, 
o que mais me admirava, quando observava os hábitos do 
general Rondon, nos acampamentos, era justamente o peque
no número de horas com que satisfazia a necessidade de dor
mir. :mle era o último que se recolhia a barraca e o pri
meiro que se levantava! Algumas vezes em que me levantei 
antes do toque de alvorada, pelas 4 horas da madrugada, ao 
dar-lhe bom dia verificava que, a luz morti~a de urna vela 
ordinária, havia já escrito, na sua mesa de campanha, dez
nas de tele¡ra.mas de servi~ e as longas cartas diárias que 
escrevia a sua estremecida familia. E estava já fardado de 
cáqui, tinha a barba feita a gilete (fazia-a no escuro, sem 
espelho, caminhando de um lado para outro da barraca) e 
tomara mais cedo ainda o seu infalível banho da madrugada, 
no rio ou no córrego mais próximo do acampamento. 

Tais hábitos náo sofriam modificagáo alguma, quer cho
vesse quer náo; quer o trabalho tivesse corrido normalmente, 
quer houvesse exigido esfor~os duplicados; quer se tratasse 
do primeiro ou do último dia do ano ou de qualquer outro 
dia; quer no primeiro quer no último ano de sua vida no 
sertáo ... 

Nenhum tra~, porém, se lhe descobria que denotasse 
abatimento ou cansa~o; parecía a encarna~áo do "homem de 
ferro" de que cogitava, com espanto, o soldado discursador 
do meu acampamento ... " 

O jornalista Edmundo Menezes, ao conhecer 
na minúcia dos espisódios a parte até entáo igno
rada das audazes expedi~óes científicas a Amazo
nia, demonstra todo o entusiasmo pela obra de 



Um leito de troncos de á.rvores era 
improvisado, através da mata amazo
nica, para conduzir as canoas da ex
pedi~ao científica Roosevelt-Rondon. 



Rondon, de cima de um cupim, dirige 
a instala~ao de acampamento na Ama-

A • zon1a. 
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Rondon, que lhe foi despertado pela leitura das 
narrac;o~s de Amílcar Botelho de Magalháes. 

"Rondon - escreveu, em artigo para o "Estado do Pará", 
de 13 de novembro de 1921 - é um criador de valores novos, 
conforme o conceito nietszcheano visionava o super-homem; 
nessa organiza~áo privilegiada conjugam-se harmoniosamente 
os mais completos e perfeitos dotes morais, intelectuais e 
construtores, que no-lo fazem surgir como um apóstolo, um 
desvendador de energías, um criador do mundo novo. . . Cad~ 
tez acobreada de índio que ele incorpora a civiliza~áo é como 
que um desdobramento triunfante da nacionalidade que va
mos construindo". 

No saguao do Clube Militar, a presenc;a do 
índio Kierton, da tribo dos Barbados, ombreando 
eom as maiores autoridades do país, a comec;ar 
pelo Presidente da República, é significativa e 
muito express.iva. Rondon recebe, assim, o re
conhecimento unanime de todos os brasileiros, pelo 
grande bem que fez ao Brasil, conquistando para 
a nacionalidade homens, terras e ríos. 

Quando f oi pela última vez a selva, Rondon 
visitou o chef e índio Cadete, que inúmeras vezes 
o auxiliara em suas expedic;Oes e o considerava um 
irmáo. Nessa ocasiao, recebeu do velho índio con
vite para ir morrer entre os bororos. Alegava 
Cadete que, morrendo Rondon no RiO', seria enter
rado depressa e sem rituais; e os civilizados o 
destinariam ao esquecimento. 

Isto nao aconteceu. Rondon f O'i enterrado 
com honras de Ministro de Estado. As 18 horas 
comec;ava monotonamente urna salva de 21 tiros. 

3 r a 
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Um preto corneteiro empertigou-se e come~ou o 
toque de silencio. Lentamente, o Marechal da Paz 
e Integrador da Amazonia descia a sepultura. O 
índio Cadete o precedera de muitos anos nessa 
viagem misteriosa e final. 

A OBRA CICLóPICA DO MARECHAL 

RONDON: 

UM MONUMENTO NO MAPA DO BRASIL 

"A América pode apre
sentatr a<> mundo as suas 
realiza~óes ciclópicas : ao 
Norte, o Canal de Panamá; 
a<> Sul, o trabalho de Ron
dón, cUm,tífico, prático e 
humanitário ". 

THEODORE ROOSEVELT 
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Quando se procurou intensificar, no Brasil, 
a campanha em favor da candidatura de Gandido 
Mariano da Silva Rondon ao Premio No bel da 
Paz - lan~da pelo Explorer's Club, de Nova Ior
que, com apoio de entidades científicas do mundo 
inteiro - fui designado por Odylo Costa, filho, 
en tao meu chef e de reda~o, no "'Jornal do Brasil", 
para fazer um levantamento da obra do nosso ve
lho soldado e herói. 

É incalculável, para o Brasil ( oode, nos últi
mos anos, andara um tanto esquecido) a proje~ao 
internacional da figura de Rondon. !números 
povos festejam a sua obra. Na Sociedade de Geo
grafia de Nova Iorque há um livro aberto a cu
riosidade pública. Nele há cinco nomes inscritos 
em letras de ouro rnaci~o, consagrando as grandes 
figuras de exploradores modernos : 

AMUNDSEN - o descobridor do Pólo Sul; 
PEARRY - o descobridor do Pólo Norte; 
CHARCOT - o explorador que rnais devassou 

terras árticas; 
BYRD - o explorador que rnais devassou ter

ras antiárticas ; 
RONDON - o explorador que mais se avan

tajou em terras tropicais. 

Assim, com a inabalável determina~o de tor
nar integrado ao tenitório do Brasil a vasta re-
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giao amazonica, Rondon tornar-se-ia um dos cin
co homens que mais contribuíram para o conhe
cimento do ecúmenQ. 

"A Obra Ciclóplica do Marechal Rondon (Um 
Monumento no Mapa do Brasil)", foi o título que 
dei as palestras realizadas sobre o nosso grande 
sertanista, a convite da Escola de J ornalismo, de 
Madrid, do Instituto de Cultura Hispanica, de Bar
celona, e da Sociedade de G€ografia, de Lisboa, 
nos primeiros meses de 1958, quando a notícia de 
sua morte provocava verdadeira consternac;ao no 
mundo inteiro. (As entrevistas que me concedeu, 
para "Manchete'' e "Jornal do Brasil" foram as 
últimas de sua vida) . 

J á Theodore Roosevelt, ao voltar da expedi· 
c;ao científica com Rondon a Amazonia, em 1914, 
declarava a um jornal de seu país: 

- A América pode apresentar ao mundo as suas reali
zagoes ciclópicas: ao Norte, o Canal do Panamá; ao Sul, o 
trabalho de Rondon, cientüico, prático e humanitário. 

ABRIU PARA A Cl~NCIA 

ENORME CAMPO DE 

VERIFICAvOES 

E DESCOBERTAS 

Em 1915, iniciando o ciclo de conferencias do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro, Edgard Roquet
te-Pinto propos o nome de RONDÓNIA para designar 
a imensa área compreendida entre os rios J uruena 
e Madeira - em territórios dos Estados de Mato 
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Grosso e Amazonas - cortada pela Estrada Ron
don. A essas terras, ele sempre se referiria como 
"terras da Rondonia". Os elementos geológicos, 
geográficos, botanicos, zoológicos, antropológicos 
e etnográficos que tal regiao tem fornecido, atra
vés das expedic;óes científicas de Rondon, "j usti
f icam a criac;ao dessa província antropogeográ
fica". 

Escritor, médico e cinegrafista, Roquette-Pin
to consagrou quase toda a sua vida ao magistério 
e a dif u sao dos conhecimentos científicos entre nós, 
tendo sido pioneiro da radiodifusao e do cinema 
educativo. Ao conhecer Rondon ("O. ideal feito 
hornem", para ele), sente "a voz charnadora do 
serta.o" e depois de urna expedi~o a Amazonia 
demonstra em sua obra monum~ntal - Rondonia 
- o grau de ignorancia a que estávamos reduzi
dos "'quanto ao conhecimento de vasta regiao do 
território pátrio, o que indica a maneira eloqüen
te por que Rondon a entregou ao passo dos estu
diosos". 

Para Roquette-Pinto, a obra científica e so
cial de Rondon nao. pode ser assaz admirada. Em 
·cinco anos de trabalho - assinala, em 1912 -

1 conquistou pacif icamente alguns milhares de qui
lometros quadrados, "agora em condic;óes de fácil 
valorizac;ao". De cada índio, cuja ferocidade nao 
era lenda va, e cuja animosidade sacrificou tantos 
hornens, fez um amigCY. Abriu a ciencia um cam
po enorme de verificac;óes e descobertas; a indús
tria, rodas as riquezas de florestas seculares. 
Soube coroar sua atividade estendendo o fio tele
gráfico, que os Parecis chamam "língua de Ma-
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riano ", em homenagem ao seu grande amigo, entre 
pontos extremos da pátria, que ligo u por. urna 
gigantesca estrada de rodagem. E mostrou a 
humanidade irmaos primitivos, que mais urna vez 
lhe recordam a origem humilde. 

Na verdad e, a construQAo da linha telegráfica 
entre Mato Grosso e a Amazonia - tarefa tentada 
sem sucesso anteriormente - para Rondon seria 
apenas um pretexto. A obra de pesquisa e le
vantamento da regiao virgem f oi tu do. Quando 
se recebeu, no Museu Nacional, o primeiro ma
terial procedente dos índios da Serra do Norte, 
houve surpresas. Tudo aquilo, atestando cultura 
elementar, apresentava numerosos detalhes origi
nais. As primeiras informa~óes indicavam índios 
de costumes e usos diferentes de quantos haviam 
sido descritos naquelas paragens. Era gente estra
nha, env:olta em lendas e mistérios, cuja existencia 
as expedi~óes de Rondon a Amazonia revelaram aos 
anttopologistas. 

Roquette-Pinto,, entao diretor do Museu, acom
panha Rondon em suas expedi~óes de 1910 e 1911. • 
Assinala ele, na Rondónia que, se como estudioso, 
as observa~oes científicas que pode realizar -
quase todas de grande alcance para o conheci
mento da antropologia sul-americana - o enche
ram de alegria ; brasileiro, deu-se ·por bem pago 
daqueles dias de p·riva~óes e perigos, porque vol
tou da "Rondonia" com a alma refeita, "confian-
te na sua gente, que alguns acreditam fraca e 
incapaz, poTque é povo magro e feio". (in 
Rondónia, Comp. Ed. Nacional, 4a. ed., pág. 
14) . Observa, a seguir, Roquette-Pinto: 

I 

( 

.~ 
1 
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"~o feios, efetivamente, aqueles sertanejos; muitos, além 
disso, vivem trabalhando, trabalhados pela doen~a. Peque
nos e magros, enfermos e inestéticos, fortes todavia, foram 
eles conquistando as terras ásperas por onde hoje se desdo
bra o caminho enorme que une o Norte ao Sul do Brasil, 
como um la~o apocalítico, amarrando os extremos da pátria". 

Aconselhava Roquette-Pinto, a'O seu auditório 
do Rio de J aneiro, na volta da Amazonia, ou das 
"terras da Rondonia": 

":S: preciso ir lá para retemperar a confian~a nos destinos 
da ra~a, e voltar desmentindo os . pregoeiros de sua decaden
cia. Náo é, nem pode ser na~áo involuída, a que tem meia 
dúzia de homens capazes de tal heroísmo". 

Ao agradecer a Medalha de Ouro que lhe f oi 
concedida pelo Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, pela publica~ao de Rondónia, comenta 
Roquette-Pinto: 

"Como sáo mesquinhas essas observa~óes científicas, di
ante da grandeza da constru~áo daquela gente, e mais que 
isso, dos resultados da obra fecunda dos sertanejos do Brasil, 
dirigidos por Cahdido Rondon, o ideal feito homem". 

Em 1912, mais urna vez, Roquette-Pinto pe
netra na Amazonia, agora acompanhando u:m dos 
mais eficazes colaboradores de Rondon, o tenente 
Pireneus, que também participou da expedi~áo 
Roosevelt-Rondon, em 1913/14, sendo várias vezes 
citado por Theodore Roosevelt e por seu compa
nheiro, o ca pitao Amílcar Botelho de Magalhaes. 
Roquette-Pinto estava sempre exigindo - por 
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todos os meios - o reconhecimento nacional a que 
tinham direito os desbravadores da Amazonia; 
aquela vasta regiáo que meia dúzia de brasileiros 
queriam conquistar definitivamente para o Brasil 
enquanto outros - ontem, como boje - eram le
vianamente, criminosamente indiferentes ao desti
no que tivesse. Quando Antonio Pireneus de 
Souza faleceu, em 1936 reclama que "os jornais 
do Rio nem ao menos deram a notícia" . Lembra 
urna ocasiáo, durante a expedi~áo de 1912, em 
que Pireneus quase morre afogado, quando urna 
piranha o atacou e arrancou com as tesouras um 
peda~o de sua língua. (Em 1913, também ata
cado por esse peixe feroz, Rondon perderia um 
dedo do pé) . Segundo Rondon, além de grande 
geógrafo e hornero de a~áo. . . "sans peur et sans 
reproche" ( diz, em carta a Roquette-Pinto) era 
Pireneus um grande patriota, imbuído do ideal 
de integra~áo da Amazonia, onde levantou o curso 
de vários rios, que nao figuravam nos mapas. Ao 
saber a notícia de sua morte, Rondon - que se 
encontrava mais urna vez em plena selva - fez 
esculpir o seu nome numa árvore, num lugar 
qualquer da floresta amazonica. 

"Os jornais náo lhe publicaram o retrato" - comenta 
Roquette-Pinto, ao saber da homenagem - "mas o cerne, 
que a terra pátria sustenta, ergue, no cl'escer da árvore, o 
seu nome". 

Pireneus f oi tao dedicado quanto Rondon, no 
seu atendimento as popula~óes indígenas. Na 
Rondónia (pág. 20 da ed. citada), observa Ro
quette-Pinto: 
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"Enquanto os índios náo se afei~oarem a nós, como 
Nukele ao tenente Pireneus de Souza; enquanto sua boa 
vontade náo se transformar em confían~ absoluta, e eles 
permanecerem 1>9UCO dóceis as nossas pesquisas; enquanto 
náo conhecermos a língua deles e eles a nossa, suficiente
mente, será talvez impossível obter mais do que consignam 
os documentos aqui registrados". 

Nukele, um rapaz Anunze, se tornaria tao 
amigo de Pireneus quanto o barbadiano Kierton 
de Rondon; ambos abandonariam a própria gente 
e os hábitos ancestrais pelos eventuais benefícios 
da civiliza~áo desconhecida. 

Somente um trabalho de verdadeiro apostolado 
poderia resultar na cópia de documenta~áo obtida 
por Candido Rondon sobre as na~óes indígenas 
da Amazonia. E Roquette-Pinto, procurando sen
sibilizar a consciencia nacional (e autoridades) 
para a necessidade de continua~áo dos trabalhos 
de Rondon, observa : 

"Seria rematada prova de incapacidade imaginar que se 
pode colher, de urna vez, todos os segredos etnográficos de 
um tal povo". 

1 
Como exemplo, menciona que os Parecis ha

viam sido descobertos em. . . 1718. Haviam sido 
visitados, desde entao, cont1nuamente, por serta
nistas inteligentes, depois por naturalistas e até 
por etnólogos de valor. Há quase dois séculos 
viviam em comunmáo estreita com os brasileiros 
de Mato Grosso. 

"No entanto, só agora, por amizade de alguns 
velhos chefes influentes, pode Rondon conseguir len
das, tradi~óes e explica~ do maior alcance". (pág 20) . 
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RONDON: PIONEIRO EM 

FAVOR DAS POPULA(;OBS 

SUBDESENVOLVIDAS 

DO MUNDO 

A obra de Rondon - como conquistador pa
cífico dos índios do Brasil - marca a passagem 
em nosso país de urna espécie de indigenismo ro
mantico e de opereta, na linha de O Guarani ou 
dos poemas de Gon~alves Dias, para uma espécie 
de indianisrno científico e planejado, que só tem 
paralelo, dentro de sua própria obra monumental, 
na contribui~áo para o conhecimento do ecúmeno. 
Na verdad e, os nossos índios eram ca~ados como 
bichos selvagens, espoliados, escravizados, enquan
to nos centros urbanos mais sofisticados se falava 
deles como figuras fabulosas, vivendo coberto de 
plumas as margens dos rios, em paz corn a natu
reza e na felicidade primitiva descrita por Rous
seau. A realidade era bem diversa. Rondon vi u
-os como "brasileiros" mais infelizes, necessitados 
de tudo e sem ter nada, dizimados pelas pestes, 
assustados pela invasáo dos homens brancos, aden
trando-se cada vez mais na selva amazonica, onde 
viviam realmente existencia parecida a dos selv~ 
gens, acuados dentro de suas proprias terras . 
E na defesa dessas popula~oes indígenas conse
guiu-lhes o direito a serem considerados como ho
mens e náo como anirnais, ao dar sentido oficial 
a sua obra iniciada tres anos antes com a cria~áo, 
em 1910, do Servi~o Nacional de Prote~áo aos tn
dios, com urna legisla~ao que preconizava e adotava 
métodos que seriam rnuitos decenios depois postos 
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em prática pela UNESCO no atendimento as popu
la~óes subdesenvolvidas da Asia e da Oceania .. 
Assirn, em mais um aspecto, Rondon se fazia pio
neiro mundial. 

Aliás, o conceito de solidariedade humana e 
dignidade de seus atos. nao se dirigia somente aos 
índios, mas, também, aos companheiros de expe
di~ao. Em certa ocasiáo, deixara Rondon -
havia 62 dias - o último pouso policiado, em 
busca do rio J uruena, sempre misterioso, e deparou 
com o rio Saueru-lná. Esgotado, sem provisoes, 
nao encontrou a canoa que deixara na margem 
para voltar ao perigoso rio. Os N ambiquaras, 
que ainda hostilizavam sua expedi~áo, tinham sol
tado a pequena embarca~ao, que a correnteza le
vara. Nao seria possível aos expedicionários atra
vessar o rio caudaloso. Estavam esfaimados e 
enfraquecidos. A expedi~áo iria ser aniquilada 

. e o J uruena mergulharia novamente no seu impe
netrável mistério. 

Rondon improviso u urna "pelota" e a nado, 
rebocando-a, transportou as bagagens, em viagens 
sucessivas, durante cinco horas, incansavelmente, 
levando inclusive, pelo mesmo sistema, os 11 com
panheiros apreensivos e extenuados. 

As notícias dos perigos que corria a expedi
~áo, nas terras dos Parecis e Nambiquaras, eram 
tao apreensivas que D. Francisca Rondon - mu
lher do sertanista - procurou o Ministro da Via
~ao, Miguel Calmon, e pediu-lhe que o Ministério 
desse a seu marido urna cota de malha para pro
tege-lo do ataque dos índios. Calmon concordou. 
Consultado, Rondon perguntou-lhe se o benefício 
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era extensivo a toda a expedi~áo. O ministro ar
gumentou que faltava verba para ceder a todos 
os of iciais e prac;as as cotas de malha protetoras. 
Rondon, enta.o, agradeceu e recusou o benefício. 

Com atitudes dignas, como esta, Rondon con
solidava seu prestígio e sua indiscutível autoridade 
moral. No curso de quase meio século, no meio 
da selva, enfrentou naturalmente insubordinac;oes. 
A princípio náo podia manter tropas regulares. 
E tinha que recorrer, muitas vezes, a mercenários, 
alguns homens brutos e sem disciplina. Theodore 
Roosevelt e Amílcar Botelho de Magalhaes, nas 
memórias .da expedic;ao científica de 1913/14, a 
Amazonia, relatam um trágico· acontecimento ocor
rido as margens do rio da Dúvida. Botelho de 
Magalháes resume o episódio, ~'para depois comen
tar a diversidade dos pontos de vista norte-ame
ricano e brasileiro na maneira de encarar os fatos". 
(in Impressoes da Comissáo Rondon, Ed. da Liv. 
do Globo, 4a. ed., 1929, pág. 209). Na travessia 
de urna serra, que tomou o nome do morto, foi 
assassinado traic;oeiramente por um dos soldados 
o sargento Paixao, que o general Botelho descreve 
eomo "belo tipo de preto, cujas tradic;óes honr~ 
sas ao servic;o da Comissao Rondon e da pacifica
c;ao dos silvícolas haviam angariado a simpatía de 
seu chefe". Passava-se a carga de montante para 
j usan te da cachoeira e o sargento Paixao dirigía 
-0 pessoal. Cumpridor de seus deveres e das or
dens que recebia e fazia cumprir sem tergiversa
c;óes, impedira que o soldado subtraísse alimento 
em conservas. O soldado, que era um tipo covarde, 
perverso e vingativo, iludindo a vigilancia do sar-
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gento, apossou-se entao de urna carabina Winches
ter, carregada, e foi ocultar-se atrás de urna gran
de árvore, no pique do varadouro. Ali aguardou, 
de emboscada, a passagem do sargento, e desfe
chou-lhe um tiro a queima-roupa, matap.do-o qua
se instantaneamente. O assassino fugiu precipi
tadamente e, em face de seu ato, apresentaram--se 
em campos opostos a teoria dos americanos e a 
dos brasileiros. Roosevelt, intérprete da primei
ra, entendía que o assassino devia ser fuzilado, 
sem mais formalidades, por qualquer funcionário 
que lhe pusesse os olhos em cima. Argumenta va 
que, estando os revolucionários com a rac;áo redu
zida, nao era lícito dividirem o que restava com 
um homicida; que este se mostrara indigno de qual
quer sacrifício dos companheiros de expedic;áo; 
que, recebe-lo, seriá aumentar urna boca para co
mer, sem que se pudesse ter mais confianc;a nos dois 
brac;os que ~dviriam para o trabalho, etc. Os bra
sileiros, entretanto, achavam que o foragido de
veria ser aeolhido, alimentado, e exigir-se dele o 
trabalho compensador do alimento a que tinha di
reito, embora como prisioneiro, 8' espera do con
tato com o meio civilizado, para os fins do pro
cesso legal a que deveria oportunamente responder. 
( Roosevelt narrou o episódio do assassínio e fuga 
em seu livro de impressóes do Brasil e o resumiu 
ern poucas linhas na ~arta de agradecimento ao 
governo brasileiro, V. "A última Entrevista do 
Marechal Ron don", n/ vol., mas é de Botelho de 
Magalháes a apreciac;ao do episódio, "ao choque 
de duas teorias, a dos americanos e a dos brasilei
ros ", e a narrac;ao do encontro de Roosevelt com 
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o fugitivo). No dia seguinte ao crime o homicida, 
arrependido, surgiu pedindo socorro, no momen
to em que passava a canoa de Roosevelt. O pri
meiro ímpeto des te f oi levar a sua arma ao rosto 
e apontar. Porém, no seu espírito refletido, pas
sou a imagem da teoria defendida por Candido 
Ron don. :Ele baixou a arma e inf ormou que nao 
desejava receber o assassino em sua canoa. Lá 
ficou aquela figura a implorar perdao e piedade, 
debru~ado sobre um galho, a beira do rio, vendo 
a canoa desaparecer na primeira curva como quem 
ve extinguir-se a última esperan~a. Quando a 
expedi~ao acampo u, a ocOTrencia f oi comunicada 
ao Chef e da Comissao Brasileira. Discutido o 
caso na presen~a de todos, Rondon fez sentir a 
Roosevelt o que a propósito determinava a lei bra
sileira e, em f ace de nossa legisla~ao, o seu dever 
era aprisionar o assassino e eonduzí-lo; competin
do aos juízes sentenciar-lhe o castigo. O homem 
foi procurado, dando-se busca na mata em todas 
as dire~óes, mas nao o encontraram. É possível 
que nao tenha respondido aos grito'S de aviso, com 
medo que o quisessem matar, e terá sido comido 
pelas on~s, ou acolhido pelos índios, ou marrido 
de fonie ... 

tJsse f oi um incidente individual. O mais 
sério levante ocorreu quando Rondon estava fora 
do acampamento, na vanguarda, em servi~o de le
vantamento da topografia amazonica. Depois de 
introduzirem bebida alcoólica no acampamento, 
alguns soldados tomaram o controle da situa~ e 
obrigaram os oficiais a se refugiarem no mat.o 
vizinho. Planejavam aprisionar Rondon e a pos-
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Setenta anos separam o escritor Edil
berto Coutinho de seu entrevistado, o 
marechal Rondon, que na ocasiáo da 
fotografía completava noventa e dois e 
era candidato ao Premio Nobel da Paz, 
pela UNESCO. 
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sar-se do cofre da Comissáo. Utilizando um men
sageiro, os oficiais conseguiram mandar um apelo 
a Rondon. :Este.náo vacilou. Dirigiu-se a galope 
para o acampamento e, apenas com a sua presen
~a, restabeleceu a ordem, com a fuga dos cabe~as, 
que f oram considerados desertores. 

DESCOBRIU PARA O 

BRASIL TERRITóRIO 

IGUAL AO DA FRANCA 

Durou quase meio século o internamento vo
luntário de Rondon na Amazonia. Além da obra 
monumental como conquistador pacífico dos índios, 
que lhe teria valido o Premio No bel da Paz, de
sincumbi u-se de missoes diplomáticas importantes 
que mais de urna vez impediram a guerra no con
tinente sul-americano, por questóes de fronteiras. 
Foi também o inspetor vigilante das fronteiras 
do Brasil, na Amazonia. Consagrou-se ao levan
tamento geográfico de pontos e regióes importan
tes do Brasil Central e da Amazonia. Levantou 
a cabeceira de diversos rios e delineou os diviso
res de água de outros caudais. Dessa obra, re
sultou um imenso cabedal topográfico, astronomi
co e orográfico. O audaz bandeirante do século 
XX - desbravador no sentido puro do termo, 
patriota, estudioso, desambicioso (tal foi a sua 
popularidade, no tempo, que poderia ter sido Mi
nistro de Estado e até Presidente da República, 
se quisesse) - venceu a selva amazonica com as 
armas de sua obstinada benevolencia, dando os 
primeiros e mais difíceis passos para sua integra-

• 
4 r a 
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~ao definitiva ao resto do Brasil. Pela selva, es
tendeu quilómetros e quilómetros de fios telegrá
ficos - a "língua de Mariano" - numa extensao 
tao grande que poderia ligar Lisboa a Varsóvia. 
Na vasta regiao classificada anteriormente como 
DESCONHECIDA, conquistou para o Brasil um ter
ritório de meio milhao de quilómetros quadrados, 
ou seja, urna área equivalente a da Fran~a. Afir
mando sua presen~ redentora, surgiram em plena 
selva 25 esta~óes telegráficas, nos mapas rios no
vos cortando os sertóes e as 200 coordenadas geo
gráficas que tinham sido tra~adas; suas descober
tas científicas iluminaram um mundo antes des
conhecido, suscitando pesquisas cada vez mais es
pecializadas sobre a Amazonia. Coro a inabalá
vel voca~o de tornar íntegra a sua terra, tornou
se um conquistador paciente, deixando exemplo 
imperecível para as gera~es futuras. O premio 
a essa obra "'ciclópica", como bem a definiu Theo
dore Roosevelt, f eita de sangue, sofrimento, amor 
e solidao, é um monumento de terra, pujante e 
épica como a própria saga de Rondon. Seu mo
numento é o Território de Rondonia. Que está 
no mapa do Brasil. 

RONDON E A TAREFA DE INSPEQ.AO 

DE FRONTEIRAS NA AMAZONIA 
• 
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Em seu livro A Amazónia que eu vi- relato 
de viagem a regiao amazónica, em 1928, acompa
nhando a Comissao Rondon na tarefa de inspe~o 
de f ronteiras no setor de limites com a Guiana 
Holandesa - Gastao Cruls conf essa que escreveu 
A A mazónia Misteriosa sem conhecer a regiáo. 
(Nota ao pé da página 53, in A A mazónia que eu 
vi, 2a. edi~ao, 1938) . 

A. pág. 273, escreve Gasta.o Cruls : 

"Na Amaz&nia Misteriosa. eu me perguntava: - Como 
se poderá passar um dia de Natal isolado do mundo, em 
plena selva amazonica? Agora, eu já posso responder. 
Passa-se como se fosse um dia igual aos outros, viajando 
de manhá a noite, sempre em luta com as cachoeiras e os 
bancos d'água, preocupado cada vez mais com a canoa e 
também para que náo nos venha a faltar o alimento". 

Mais urna vez Rondon prestava meritório ser
vi~o a cultura nacional e concorria para maior 
divulga~ao de conhecimentos sübre a Amazonia, 
conduzindo naquela viagem ao romancista ·que, 
sendo também um erudito, um pesquisador, um 
cientista, completaria a obra de ficcionista admi
rável com o livro de observa~ao direta das coisas 
amazónicas. Gasta.o Cruls, filho de um cientista 
belga emigrado para o Brasil, faria .obra de exal
ta~ao a energia dos brasileiros na conquista de 
sua própria terra, em luta com a selva tentacular, 
que é sempre um desafio. 
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"Ve-se, mais urna vez'' - escreveu Roquette-Pinto em 
prefácio ao livro de Gastáo Cruls - "que se a terra é áspera, 
o homem é teimoso e forte". 

o livro está pontilhado de observa~oes sobre 
os acidentes geográficos, os tipos humanos e outras 
peculiaridades da Amazonia, nos aspectos j á co
nheeidO'S pelo chef e da expedi~o, cujas explica
~óes Gasta.o Cruls reproduziria em diversas pá
ginas. 

"O pouso da tarde (pág. 201) é urna linda planície, pon
tilhada de arvoretas, entre as quais predominam os capotoes 
e os paratudos. Náo longe, bombeam dois pequenhos cerros, 
de magníficas vistas s0bre os enormes plainos circunjacentes . 

O General (Rondon) já náo tem mais dúvidas s0bre a 
excelencia desses campos, que come~do ao sul, nas cer
canías do Igarape Urucuiama, parecem estender-se até o 
sopé da Cordilheira Tumucurnaque, abrangendo talvez urna 
área náo inferior a quarenta mil quilometros, pois que para 
oeste as suas linhas náo devem estar longe das cabeceiras 
do Trombetas. Providos de ricas forragens e muito boas 
aguadas, eles seráo, em futuro próximo, uma das maiores 
riquezas do Estado do Pará, que pela escassez de águas pas
cigosas, confinadas até boje aos campos de Marajó, Araguari 
e Uassá, ainda náo pOde dar cabal solu~o ao problema de 
sua indústria pecuária. 

Os campos que ora percorremos, num extenso planalto 
de trezentos, quatrocent.os e mesmo quinhentos metros de 
alütude, de solo sílico-argiloso e clima ameno e saudável 
tem grandes pontoS de contato com. os campos do TriAngulo 
Mineiro, isto é, sáo também "dobrados", com pequenos ou
teiros em ondula~ suaves, e alguns cenados e charravas
cais a beira dos rios. Há ainda espalhados pela sua super-
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fí~ie, virentes capóes de mato e lindos palmitais em tudo 
favoráveis aos futuros ro~ados e planüos. Graciosos miriüs, 
de porte esbelto e fustes bem guarnecidos, rugitam as suas 
palmas nas vasantes e cabeceiras, quebrando a monotonía 
da paisagem campesina. 

O General considera esses campos de Tumucumaque 
como o planalto do Norte, ou Planalto Equinocial, em con
traposi~áo ao Planalto Central do Brasil . Como acontece 
con1 este último, o seu terreno também náo é salitrado, mas 
isso em nada estorvará a indústria pastoril que aqui se há 
de desenvolver, em grande escala, mais cedo ou mais tarde. 
Para tanto, apenas será preciso fácil via de acesso a regiáo, 
naturalmente urna estrada de rodagem que, partindo do 
norte de óbidos, passe pelos campos do Ariramba e do 
Urucuiama, onde o gado já encontrará bons síüos de re
pouso". 

A páginas tantas do seu diário de viagem, 
escreve Gastáo Cruls : 

"Parte do nosso dia ainda foi bastante dessaborido, pois 
só as dezesseis horas tomaram da montanha o General e 
demais companheiros. Como sempre, quem s-urgiu a frente 
do grupo, eret.o, garboso, firme, foi o Gene!"al. ~ incrível 
a energía desse homem, de animo intemente e for~as ine
xauríveis. Se só o conheci agora, quando lhe encanecem 
os cabelos e váo longe os primeiros feitos que lhe deram 
renome, ainda encontro o mesmo impávido soldado, o mesmo 
intrépido sertanista, que há tanto tempo vinha fazendo a 
minha admira~áo. E é essa mesma uma das maiores sa
tisf89oes que levo desta viagem. Quando, a pesar nosso, 
já tantos ídolos se esbororoaram a nossos pés, é ainda um 
consolo ter a certeza de que há sempre um ou outro nicho 
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em que as figuras se mantero intactas e para as quais ainfia 
poderemos al~ar os olhos". (Obra citada, págs. 250-251). 

Como em todas as suas expedi~óes a AmazO
nia, varando quase sempre regióes virgens, Ron
don descobre ou corrige o curso de rios, desco
nhecidos dos cartógrafos ou que figuram erronea
mente nos mapas. . . O fim primordial dessa via
gem a que o acompanhou Gastao Cruls era, como 
se disse, a inspe~ao de fronteiras, mas o esf or~o 
patriótico de Rondon, no seu afá de ver integrado 
o território brasileiro, dava sempre caráter geo
gráfico prioritário as suas expedi~óes. Nas suas 
notas de 16 de novembro de 1928, escreve o autor 
de A Amazonia que eu vi: 

"Quase as dezesseis horas, depara-se-nos urn ribeiráo 
a margem esquerda. É afluente de vulto e, em largura, 
quase compete coro o Paru, medindo aqui uns sessenta me
tros. O General dá-lhe, porém, o nome de Igarapé 15 de 
Novembro, visto que a ele teríamos chegado ontem, se náo 
fora a nossa parada táo cedo". 

Pela máo de Rondon, ainda, o autor de Ama
zonia Misteriosa encontrarla pela primeira vez, 
cara a cara, os seus persona gens de f ic~áo, os 
habitantes da parte mais recondita da Amazonia, 
os seres que viviam segundo os hábitos e cren~as 
por ele descritos em A Amazonia Misteriosa. 
( Creio que Rondon teria gostado muito de levar 
a Amazonia, numa de suas expedi~óes, ao sr. José 
de Alencar, ou ao sr. Carlos Gomes ... ). E o 
fato é assinalado com pedra branca: 
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"10 de novembro. - Hoje foi urn dia a ser comemorado 
com pedra branca. 

Por volta das oito e meia, junto a margem direita, no 
sopé de urna barranca, que se diria bastante trilhada, foram 
vistas mais duas ou tres ubás. Tudo inclicava que estivesse 
ali a entrada para algum aldeamento, e o General decidiu 
saltar. ( ... ) :Escoado algum tempo de angustiosa espera, 
acreditamos fracassado o intento de contato coro os índios, 
porque os nossos companheiros regressaram sem ter visto 
um só deles, embora nao lhes restassem dúvidas de ser ali 
mesmo urna das malocas, pois que haviam chegado até as 
suas habita~es. Os silvícolas mais urna vez deviam ter 
fugido a aproxima~o dos visitantes, que em váo chamaram 
por eles e acabaram deixando-lhes alguns presentes. 

Quando, já desanimados, reencetávamos a marcha, al
guns gritos surpreederam-nos e, em pouco, dois vultos se 
entremostraram a medo, protegidos pelos esgalhos da barran
ca. Tornou atrás a canoa do General e foi entáo melhor 
sucedida. Os índios, provavelmente ainda cheios de temor, 
haviam voltado a maloca, mas aí foram ter de novo o Ge
neral e o Benjamin, que, finalmente, acabaram por ve-los. 

Náo levou muito que o Benjamin, no intuito de trazer
lhes novas dádivas, viesse até a beira do rio e pedisse a 
aproxima~o da canoa que transportava o caixote contendo 
machados. Como essa era justamente a nossa, o General 
distinguiu-nos a mim e ao Sampaio, com urn convite para 
que descessemos por alguns momentos. Seria impossível 
tornar o oferecimento extensivo a todos. Entre tantos es
tranhos, os índios ficariam muito assustados. 

Foi assim que, pela primeira vez, vi alguns de nossos 
aborígenes, vivendo da maneira a mais primitiva, quase como 
os · devem ter encontrado, quatro séculos atrás, os primeiros 
navegadores. Infelizmente, eram muito poucos: tres homens 
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e urna mulher velha. Sem dúvida, ali mesmo, existiriam 
outros componentes do grupo, a julgar pelo número de redes 
suspensas na casa grande, e esses, que nos apareciam, se
riam apenas os mais resolutos. Aliás, as mullieres e crian
~as, em tais ocasi0es, quase sempre sáo postas ao abrigo 
do olhar estrangeiro e, por certo, antes do nosso desembar
que, houvera tempo bastante para que esses e outros ele
mentos buscassem refúgio na mata. 

Tive excelente impressao dos tipos que nos rodeavam, 
sobretudo dos homens. Como já disse, a mulher era velha 
e algo adiposa. Afora o pequeno retalho de pano que lhes 
protegia 9 sexo, todos estavam inteiramente nus, e pintados 
de urucu da cabe~ aos pés, tinham extraordinária seme
lhan~ com figuras egípcias. Para isso contribuíam, além 
do colorido artificial, bem vermelho da pele, náo só os tra~s 
fisionomicos, de olhos achinados e malares ligeiramente sa
lientes, como também os cabelos pretos e luzidios, renteados 
em franja s8bre o meio da testa e descendo até os ombros. 

_ Os homens, embora náo milito altos, eram de bela com
plei~, com certo entono do porte e musculatura h.armo
niosamente desenvolvida. Dos tres, um acusarla quarenta 
anos, no máximo, enquant.o os outros eram bem mais jovens, 
tal vez rapazes de vinte e poucos. A india, .a guisa de tanga, 
trazia um trapo encarnado penden te sobre o baixo ventre. 
Os homens, porém, usavam o calimbe, ou rabo, fai.xa que, 
quando aberta, tem a forma de um T, cujo ramo longitudi
nal volteia o perineo e, já nas ~, de novo vai passar 
sob a cintura, para pender, por vezes, numa ponta, de onde 
aquele nome de raho que lhe dáo os habitantes do rio Branco 
e Oiapoque. :l:sse traje, se assim me posso exprimir falando 
de indumentária táo estrita, é peculiar aos indios da Guiana 
e talvez lhes vies.c;e do contato com os escravos fugidos. AD.-
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dré Gide, reportando-se aos negros do Congo, descreve o 
h 

,, 
mesmo encac o . 

Gastáo Cruls nao tem ... "aplausos bastan
tes para o gesto do General", a zelar continuamente 
pelos poucos silvícolas que nos restam e esf or
~ando-se junto de cada governo -estadual~ para 
que aos mesmos seja garantida a posse de terras 
em que vivem. 

Rondon, no seu desejo de despertar ou esti
mular o interesse em alguns dos melhores espí
ritos do país nos problemas da Amazonia, levan
do consigo nas suas expedic:oes, além dos militares. 
designados para as Comissoes, civis que eram ci
negrafistas, antropólogos, naturalistas, pesquisa
dores de roda sorte, fazia-os quase sempre sentir 
o que Roquette-Pinto denominou "a voz chama
dora do sertáo" . Logo no início dessa viagem de 
1928, pela Amazonia, emp·restara a Gastáo Cruls 
para folhear em suas horas de distra~, um pe
queno livro de Levy Bruhl sobre Jean Jaures. 
De urna carta deste último a um amigo, o diaris
ta de A A mawnia que eu vi destaca um longo 
trecho que come~a assim : 

"Parece-me nio haver nada mais saudável para o espí
rito do que alguns meses no mato: para o espírito e para o 
caráter". 

No caso particular de Rondon, seriam real
mente necessários um espirito f orte e um caráter 
indómito para resistir a cinquenta anos. . . no 
mato, d~sbravando e catequisando, conquistando 
homens, terras e ríos para a nacionalidade. 
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Rondon atribuía alta prioridade nacional a 
tarefa de inspe~áo de fronteiras na Amazonia, 
como fator de defesa da integridade nacional. 
Era aquela urna regiáo verdadeiramente isolada 
do resto do país, antes que ele e seus companheiros 
de expedi~óes, ligassem-na pelos fios telegráficos 
e pela estrada de rodagem. Via Rondon um fu
turo glorioso para a Amazonia, como celeiro do 
Brasil e do mundo, almejando de imediato me
lhores condi~es de vida para seu povo, que nao 
se deixaria abater pelo pessimismo e o desanimo, 
apesar das frustra~óes que experimentou com a 
decadencia do comércio da borracha. 

A EXPEDIQÁO CIENTÍFICA 

ROOSEVELT-RONDON .A AMAZóNIA 
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De dezembro de 1913 a maio de 1914, durou 
a expedi~áo científica Roosevelt-Rondon a Ama
zonia. Fizera um percurso de mais de 3 mil 
quilometros, partindo da foz do rio Apa, pene
trando no sertáo do norte pelo Rio da Dúvida 
(denominado Roosevelt e, subsequentemente, rio 
Teodoro, por indica~áo do governo brasileiro) e 
saindo em Manaus, pelo Amazonas. 

Com o seu nome figurando na denomina~áo 
da arrojada empresa, Rondon era colocado em pé 
de igualdade ao ex-Presidente dos Estados Unidos. 
De resto, eram ambos coronéis, entao ... . 

Já a 1° de setembro de 1914, em prefácio a 
seu Iivro Through the Brazilian Wilderness (Atra
vés do Sertáo do Brasü, conforme a tradu~áo de 
Conrado Erichsen, Companhia EditOra Nacional, 
1944), escrevia Theodore Roosevelt, em Sagamore 
Hill: 

"Esta obra é o relato de um reconhecimento zoogeográ
fico feito através do hinterland brasileiro. O título exato e 
oficial da expedi~áo, foi o que lhe deu o governo brasileiro: 
Expedi~áo Científica Roosevelt-Rondon". 

Confessa Roosevelt ter saído dos Estados Uni
dos com a inten~ao de organizar urna expedi~áo 
especialmente destinada a estudos de mamalogia 
e ornitologia para o Museu Americano de História 
Natural, de Nova Iorque. 
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Gra<;as a sua visao dos problemas amazonicos, 
Ron don fez com que fosse modificada e ampliada 
a missao, sendo-lhe dado um caráter geográfico 
paralelo aos estudos zoológicos. Com ef eito, era 
urna ocasiao única para a aquisic;ao e divulgac;ao 
no exterior de conhecimentos sobre a Amazonia, de 
vez que o estadista americano se fazia acompanhar 
de um grupo de cientistas ; para os quais, na ver
dade, o nome de Rondon j á era conhecido, pois 
naquele mesmo ano de 1913, no Congresso Inter
nacional de Rac;as, reunido em Londres, tivera a 
sua obra em favor das populac;óes indígenas do 
Brasil enaltecida e festejada. 

Faziam parte da comitiva de Roosevelt, entre 
outros, seu filho Kermit e os srs. George K. 
Cherrie Leo Miller, Antonio Fiala e o antropolo
gista, professor Farrabee. C~errie atenderia a 
ornitologia e Miller a mamalogia, sobretudo, 1!1ªs 
ambos deveriam auxiliar-se mutuamente. Fiala 
f ora explorador ártico e Kermit ~ á ac~mp~nhar~ 
o pai a outras ousadas excursóes, inclusive a Afr1-
ca e as matas de New Brunswick. Kermit Roose
velt que se encontrava no sul do Brasil, trabalhan
do ~a montagem de urna ponte, integrou-se a co
mitiva de exploradores e cientistas, dedicando-se 
a elaborac;ao de esboc;os cartográficos da regiao 
amazonica, sob a orientac;ao de Rondon. 

Coube a Lauro Muller, entá.o Ministro das 
Rela<;óes. Exteriores do Brasil, propor a Theodore 
Roosevelt que desse a sua viagem ... "um alcance 
muito maior do que eu havia a princípio plane
jado". Muller, ex-companheiro de academia mi
litar de Rondon, convenceria facilmente o ex-Pre-
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· sidente americano de que, com o apoio do governo 
brasileiro, condicionado a algumas modifica~óes 
no projeto inicial, "rninha expedi~ao podía ser uti
lizada para difundir no estrangeiro um conheci
mento rnais geral do país". Assim foi delineada 
a expedi<;ao que, entrando pela área inexplorada 
de Mato Grosso, tentaría descer um rio que corria 
para rumo desconhecido mas que exploradores bern 
informados aereditavarn ser um rio caudaloso in
teirarnente desconhecido pelos geógrafos. 

"Pressuroso e satisfeito" - escreveu Roosevelt - "aceitei 
a proposta, pois senti que, com tal apoio, a expedigao podia 
ter alto valor científico, e trazer urna contribuigao conside
rável ao conhecimento geográfico de urna das menos co
nhecidas regióes da América do Sul". 

O livro de relatos da expedi<;ao, escrito por 
Theodore Roosevelt, está pontilhado de ref eren
cias pessoais a Rondon, que assirn encontraria 
ne le um de seus mais ilustres biógrafos : 

"O coronel Rondon" - recorda Roosevelt - "passou os 
últimos vinte anos explorando. os planaltos do oeste brasi
leiro, abrindo caminho, como pioneiro, para as linhas tele
gráficas e estradas de ferro. Durante aqueJ.e período per
correu cerca de vinte e seis mil quilometros, em regióes 
cuja maior parte nunca fora antes visitada por gente civili
zada, e construíu cerca de cinco mil e quinhentos quilometros 
de linhas telegráficas. Possui excepcional conhecimento das 
tribos indígenas, e sempre com grande zelo se esforgou para 
as ajudar, e realmente" - assinala - "pa.ra. a.juda.r a causa 
d4 hu.manida.de, onde e quando Ihe foi possível". 

5 r a 
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Em outra de suas observa~óes, diz Roosevelt 
que "a conversa~io era para mim de grande in
teresse" adiantando que ele e Rondon algumas 
vezes c~nversavam em frances, pois "'o coronel 
falava frances tao bem quanto eu; mas é claro 
que ele e os outros preferissem o portugues, e 
entio Kermit servia de intérprete". 

Sobre leituras: o coronel Rondon lia a lmita
~áo de Cristo. Kermit, Os Lusíadas e os romances 
O Guaraní e Inocéncia. Minha leitura variava de 
Quentin Durwald e Gibbon, a Chanson de Roland. 

Ao penetrar na Amazonia, escreve Theodore 
Roosevelt, em seu diário de viagens : 

"De Cáceres para diante penetrávamos no campo de ex
plora~óes ·do coronel Rondon. Cerca de dezoito anos esti
vera ocupado a explorar e a construir linhas telegráficas na 
regiáo oriental ou na metade da regiáo setentrional do grande 
Estado coberto de florestas, do Estado sertanejo de Mato 
Grosso - no grande sertao ou mato (the bush), como os 
australianos o teriam chamado. Come~ou em 1907 a pene
trar na regiáo desconhecida, que se dilatava para o norte 
e o oeste . Era ele o chef e das expedi~oee exploradoras que 
o governo brasileiro enviou para realizarem o levantamento 
dos rios que do mesmo divisor de águas correm para as 
partes mais altas do Tapajós e do Madeira, dois caudalosos 
afluentes do Amazonas e construírem linhas telegráficas até 
o Madeira, onde urna série de colonias nacionais, ligadas por 
linhas de vap0res e via férrea, aparecem outra vez. Por 
tres vezes penetra ele naquele sertáo desconhecido, infestado 
de indios, ausentando-se por um ou dois anos cada vez, 
sofrendo tOdas as prova~óes imagináveis, antes de poder 
abrir caminho para o Madeira e completar a constru~áo das 

' 
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Jinhas telegráficas. Os oficiais que o acompanham, compar
tilharam dos sofrimentos e do mérito da tarefa. Alguns de 
seus homens morreram de beribéri; outros, foram feridos 
ou mortos pelos indios; ele próprio qua.se fora vitimado pelas 
febres; o total de sua comitiva ia sendo reduzido aos poucos, 
até quase o último extremo, pela fome, pelas doen~as e sofri
mentos, e pela superexaustáo devida as fadigas extenuantes". 

Theodore Roosevelt assinala, a seguir, duas 
constantes do trabalho pioneiro de Rondon, ao 
penetrar na Amazonia: o "segredo da concórdia,, 
(Roquette-Pinto) que usa va no seu trato com os 
indígenas e o fato de sempre fazer-se acompanhar 
de cientistas, em suas expedi~óes. 

"Ao tratar comos selvagens brutos e nus" - testemunha 
o observador americano - "empregava urna combina~áo de 
audácia cautelosa e grande paciencia e bondade. O resultado 
f oi que a final se tornaram seus fiéis amigos, cuidando das 
linhas telegráficas e prestando auxilio aos soldados que eran:i 
deixados em pequenos postos isolados e separados por gran
des distancias". 

Quanto ao cuidado na escolha de seus com
panheiros de expedi~óes, a que procurava dar 
sempre um cunho científico, principalmente geo
gráfico, informa Roosevelt, em seu livro impor
tantíssimo para o Brasil (editado nos Estados Uni
dos em 1914, e em nosso país ... trinta anos de
pois !) : 

"Entre os oficiais do exército e ós civis cientistas que o 
tinham acompanhado, havia náo só cartógrafos, fotógrafos, 
cinegrafistas experientes, como também astronomos, geólogos, 
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botanicos e zoólogos. Seus relatórios, publicados em exelente 
forma pelo govemo brasileiro, constituem urna série preciosa 
de volumes que sáo títulos de honra para os exploradores 
e para o próprio govemo. As narra~óes do coronel Rondon 
de suas explora~oes, das tribos de índios que visitou e das 
belas e admiráveis coisas que viu, sao dotadas de particular 
interesse". 

No capítulo VI de seu livro (" Através do ser
táo bruto do altiplano ocidental do Brasil") Theo
dore Roosevelt dá urna explica~ao pormenorizada 
sobre a mudan~a do título de sua expedi~o: 

"Originariamente, como ficou dito no primeiro capítulo, 
minha viagem ia ser empreendida em benefício somente do 
Museu de História Natural de Nova Iorque, a fün de enri
quecer nossos conhecimentos ornitológicos e s0bre os mamí
feros do longínquo sertao ocidental brasileiro. Os rótulos 
da nossa bagagem e equipamento cientüico, impressos pelo 
Museu, rezavam: Exped~áo cel. Roosevelt a América. do Sul 
para ·o Museu Am.ericanoi de História. N<Wu.1"Dl. Mas, como 
já expliquei, o govemo brasileiro, por intermédio do Ministro 
do Exterior, dr. Lauro Muller, sugerira no Rio de Janeiro 
que eu associasse a expedí~ com uma que pretendiam 
confiar ao coronel Rondon, dando ~im a ambas mais am
plo interesse científico. Aceitei o al vitre com muito prazer 
e verificamos, ao nos reunirmos ao coronel Rondon e seus 
companheiros, que sua bagagem e equipamentos fora rotu
lada: Exped~áo Científica Roosevelt-Ron.d.on.. Daí por diante 
este se tornou o título oficial da expedi~áo". 

No capítulo IX de seu livro sobre a aventura 
amazonica - "Deseen do um rio desconhecido em 
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plena floresta equatorial" - escreveu Theodore 
Roosevelt: 

"O mais caudaloso rio do mundo é o Amazonas, que 
corre do ocidente para o oriente, dos Andes para o Atlantico. 
E.ssa grande massa de águas quase acompanha em seu curso 
o equador, ao passo que a hacia abrangida pelos afluentes 
se estende por muitos graus para o norte e para o sul da
quela linha. E.5sa gigantesca hacia fluvial equatorial é co
berta de imensa floresta, a maior do globo, com a qual ne
nhuma outra pode ser comparada, salvo as da África Oci
dental e da Malásia. Tutávamos na orla do limite sul dessa 
grande floresta equatorial, em um rio que nao era só des
conhecido, como também nem sequer era suspeitado, pois 
nenhum geógrafo algum dia sonhara que ele existia. Corria 
este río em dire~áo ao norte, para o equador, mas por onde 
iria, que voltas daria, qual o comprimento de seu curso, onde 
desembocaria, qual o caráter do próprio rio e dos habitantes 
de suas margens - tudo isto estava por ser descoberto". 

Mais tarde, orgulhosamente, diria que : 

"Colocamos no mapa um rio de 1. 500 quilometros de 
comprimento, cujo curso superior era nao só desconhecido 
por completo, como insuspeitado por todos. O curso inferior, 
embora conhecido havia vários anos, por alguns seringueiros, 
era inteiramente ignorado pelos cartógrafos. É ele o prin
cipal afluente do Madeira que, por sua vez, é o maior tri
butário do Amazonas". 

. O· rio foi batizado por Rondon - "cumprindo 
1nstru«;oes do governo brasileiro e considerando 
que o rio desconhecido era urna importante cau-
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dal", conforme constou de urna "Ordem do dia" 
- "rio Roosevelt", sendo dado o nome de "rio 
Kermit" a um de seus afluentes. Assevera Roose
velt que ele e seu filho Kermit insistiram com o 
maior empenho em que se conservasse o nome de 
rio da Dúvida. 

"Pensávamos que rio da Dúvida era magnífica deno
mina~áo, sendo sempre conveniente conservar um nome dessa 
natureza". 

No capítulo final de seu livro de memórias 
do Brasil (v. apendice, "Rumo ao Amazonas e 
a Pátria"), Roosevelt se ref ere ao desenvolvimen
to da cidade de Manaus, ligando-o ao comércio da 
bOTracha: 

"Seu rápido surto de prosperidade e crescimento foi de
vido ao comércio da borracha. Atualmente é ele muito menos 
remunerador do que já foi. Sem dúvida precisará rnelhorar 
um tanto, mas em qualquer caso o desenvolvimento do vale 
imensamente rico e fértil do Amazonas prosseguirá, e cres
cerá em propor~óes enormes" - vaticina, condicionando -
"quando forem criadas vías de cornunica~o aproximando-o 
do planalto brasileiro situado ªº sul da planície amazonica". 

O espetáeulo do rio e do homem, na contem
plac;io maravilhada da natureza, fazem o coronel 
Roosevelt escrever, em sua viagem pela Amazonia : 

"O levantar e o por do sol tingiam o céu de um incendio 
fantástico de mil rores, por sobre a vastidáo das águas . 
Parecía tudo a materializa~o de urna grandeza selvagem e 
da solidáo. Ainda assim, o homem por tOda parte procura va 
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vencer essa solidáo, e lutando para daquela própria grandeza 
tirar proveito". 

Embora fosse convidado oficial do governo 
brasileiro, as condi~oes de vida dos sertanejos que 
habitam casas de pau-a-pique as margens do Ama
zonas e seus afluentes, sensibiliza o viajante ame
ricano, que assinala, em tom acusadoramente. rei
vindicatório: 

"Eles obtem alguma ca~ nas matas, e peixe em maior 
quantidade no rio. Náo há, entre aquela gente, represen
tante do governo em verdade, ainda agora até sua própria 
existencia é ignorada pelas autoridades governamentais; e 
a igreja os tem ignorado tanto como a n~áo". 

Observa, em seguida : 

"Só tem o direito de posse sobre as terras, e estáo sem
pre arriscados a serem expulsos por magnatas sem escrúpulos, 
que vieram mais tarde, mas trazendo documentos legalmente 
perfeitos. As leis sobre as terras deveriam conceder a cada 
um daqueles pioneiros do povoamento as terras que na oca
siao ocuparam e cultivaram e nas quais tenham criado seu 
lar. O pequeno lavrador, dono da terra que cultiva com 
o suor de seu rosto, constituí, em todos os países o maior 
elemento de for~a nacional". 

Em sua carta de agradecimento ao general 
Lauro Muller, finda a expedic;ao, Roosevelt sa
lienta que "'a obra que acabamos de realizar, só 
pode ser levada a cabo gr~as a perigosa e árdua 
tarefa da Comissao Telegráfica Brasileira" ; e 
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manif esta sua "alta admira~ao e estima ao coro
nel Rondon e seus auxiliares, que f oram . meus 
companheiros de explora~ao". 

Assim, aquela projetada aventura, que pode
ria nao ter passado de urna viagem de recreio -
capricho de estadista reformado - tornou-se, gra
~as a visáo e autoridade moral de Rondon, em 
veículo de desbravamento e explora~o da floresta 
amazónica, com os mais notáveis resultados para 
naturalistas e antropologistas, além da repercus
sáo mundial assegurada pelo livro de Theodore 
Roosevelt, que se sentiu tocado pela grandeza da 
selva e pela náo menor grandeza - conforme ele 
próprio acentuou - de seu ilustre guia. 

Como urna espécie de contraponto ao relato 
de Theodore Roosevelt, o capitáo Amílcar ·Botelho 
de Magalháes pronuncia-se também sobre a expe
di~áo científica de 1913/ 14 a Amazonia, incrus
tando suas observa~óes no volume lmpressoes da 
Comissáo Rondon. Livro que, segundo Coelho Ne
to, "'seduz, por seu heroísmo aventureiro". Con
tém o livro urna rápida síntese da aventura ama
zónica do explorador americano, na investiga~áo 
das nascentes do rio da Dúvida, registrando em 
forma de diário várias impressóes de Teddy Roose
velt sobre o Brasil e os brasileiros, que valem como 
importante documenta~áo histórica. 

Dentre as revela~óes geográficas, salienta Bo
telho de Magalháes que a expedi~áo identificou o 
rio da Dúvida, no Alto-Castanha, resolvendo simul
taneamente duas incógnitas: urna apresentada pela 
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Comissao Rondon, quando, pela primeira vez -
cm 1909 - cortou esse curso d'água que, pela 
dire~o, poderia ser afluente do Aripuaná ou do 
Gi-paraná ( daí a denominac;áo de "rio da Dúvi
da") ; outra quanto a posi~o até entáo desconhe
cida das cabeceiras do rio Castanha. Verificou 
que se tratava do mesmo rio e o locou definitiva
mente no mapa do Brasil, dando-lhe o nome de 
"rio Roosevelt", desde suas cabeceiras a foz, no 
Madeira, e considerando o rio Aripuaná como seu 
afluente da margem esquerda. Além da homena
gem prestada ao explorador americano, a Comis
sáo Rondon, atribuindo ao antigo rio Castanha o 
papel principal, modelou o acidente geográfico 
lanc;ado no mapa, científicamente, fazendo pre
valecer como principal náo o rio de maior volume 
d'água, mas o que se apresenta na direc;áo geral 
do vale, relegando ao segundo plano a condicional 
da descarga . 

A parte geográfica da expedic;áo compreendeu 
o levantamento dos rios da Dúvida, Papagaio, tre
chos do Taquari, do Comemorac;ao de Floriano e 
do Gi-paraná. 

Salienta Botelho de Magalháes, a propósito 
da expedic;áo de 1913/ 14 a Amazonia: 

"Extraordinários beneficios que advieram para o nosso 
país, nao só pelo reconhecimento geográfico de urna regiao 
até entao desconhecida e pelos estudos de História Natural 
realizados na zona percorrida, como também pelo valor da 
propaganda do Brasil no estrangeiro, especialmente na Amé
rica do Norte, através do livro que Roosevelt publicou sob o 
título Through the Bra.zilian Wildern.ess, livro que ele foi es-
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crevendo no decorrer da própria expedi~áo. Esta publica~o 
pertence ao raro número das que cingem a estrita verdad.e 
dos fatos narrados e que revelam da parte do autor quali
dades de urna justa observa~o dos homens e das coisas". 

Botelho 
companheiro 

A ' zon1ca como 

de Magalhaes recorda o seu 
americano de expedi~ao ama
um tipo espirituoso e alegre, 

"nao parecendo incomodar-se muito com os enxames de 
abelhas e de mosquitos, que, as vezes, lhe cobriam as máos, 
enquanto, impassível, escrevia as suas impressoes e a sua 
correspondencia. (Um dos grandes diários de Nova Iorque 
pagava os artigos de Theodore Roosevelt sobre a Amazonia 
a razáo de um dólar por palavra!) ''. 

Entre outras aprecia~oes sobre o Brasil, 
disse Theodore Roosevelt que o Rio de J aneiro 

"é urna cidade mais bem cal~ada, mais bem policiada 
e mais limpa do que Paris, Londres, Nova lorque e Chicago, 
que só Berlim, das grandes cidades que ele conhecia, era 
nessas tres coisas superior ao Rio". (in Impressóes da Co
missoo Rondon, Livraria do Globo, 1929, 4.a edi~áo, pág. 
215). 

Ref erindo-se ao que alguns brasileiros dizem 
as vezes do próprio povo brasileiro, achando-o f al
to de energía e iniciativa, Theodore Roosevelt de
clarou que ele, norte-americano, protestava contra 
semelhant;e inj usti~a. E mencionou, como exem
plos frisantes, a constru~ao da linha telegráfica 
através da Amazonia - comparável, em arrojo, 

( 
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a abertura do canal do Panamá, na sua opiniao -
e a estrada aérea do Pao de A~úcar. Ambos esses 
cometimentos - dizia ele, segundo Botelho de 
Magalhaes (mesma obra, mesma página) 
f oram realizados por engenheiros brasileiros 
e com capital do país. 

"Se fosse feíto nos Estados Unidos, o mundo inteiro 
diria: eis aí a energía americana, o genio empreendedor do 
ianque". 



, 

Rondon, na última entrevista, recordou 
Roosevelt e o seit melhor cáo ... 

A úLTIMA ENTREVISTA DO MARECHAL 
RONDON 

11 



Recebeu-me sentado, para a entrevista que 
seria a última de sua vida. V estia um blusao 
branco abotoado no colarinho e cal~as cinza. Ao 
lado de sua cadeira havia urna gaiola e, nela, um 
pássaro da selva. Sua avan~da idade e as re
comenda~oes médicas determinavam que a entre
vista fosse breve. Ron don pref eriu pessoalmente 
conduzí-la para o lado episódico ... 

.A.quela época - fins de 1957 - a saúde de 
Rondon ainda era boa. Há vários anos perdera 
urna vista e enxergava muito pouco coma que lhe 
restara. Seu espírito, contudo, mantinha-se es
pantosamente lúcido. Embora nao recordasse, 
com precisao, muitos fa tos de sua vida e episódios 
recentes da vida nacional - que demonstrava des
conhecer, ou lhe eram indiferentes - revivia a 
experiencia da selva com extraordinária nitidez, 
citando nomes e datas, contando episódios, ref e
rindo-se a companheiros. 

Ao lado de sua residencia ficava o clube Copa
-Golf, quartel-general naqueles dias dos novos cos
tumes em Copacabana. Mas o marechal passava 
a sua . tranqüila e gloriosa velhice indiferente ao 
rock'n roll, que era a brasa do momento do Posto 
6 de Copacabana. 

MEIO S~CULO 

DE DESBRA V AMENTO 

E CATEQUESE 

Falando muito pausadamente e as vezes tao 
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baixo que quase náo se pereebia inteiramente suas 
frases, come~ou Rondon explicando ~s _ circunstan
cias em que fez sua primeira exped1~ao : 

- Eu lecionava Cálculo Diferencial e Integral, 
na antiga Academia Militar da Praia Veryne_lha, 
no ano em que concluí meu curso, substitJuindo 
meu mestre Benjamin Constant. Foi entiio que 
recebi convite, do general Gomes Carneiro, par_a 
uma missáo na s~lva. Diss·e-me éle que eu podia 
acumular as duas funr;oes, sendo ao meismo· tempo 
seu auxiliar naquela missáo e continuando como 
p-rofessor. Objetei que náo podia estar ao mesmo 
tempo no mato e na Praia Vermelha; e náo que
rendo ter o cargo, apenas, de profes sor, sem a 
fun<)ii<> - que,náo pod~ exercer p<Jr náo possuir 
o dom da ubiqüidade - pedi demissáo da Aca
demia e segui para o mato . 

Depois dessa primeira missáo, Rondon pros
seguiria seu trabalho de desbravamento e cateque
se, passando "no mato" - ou seja, em plena selva 
amazonica - cinquenta anos de sua vida, varan
do regióes nunca antes penetradas pelo homem 
civilizado, descobrindo terras e rios e conquistando 
para a naeionalidade várias na~óes indígenas . 

Depois de urna breve pausa, Rondon mostra 
o propósito de náo se afastar de seu tema pref e
rido, a selva, quando faz um comentário: 

- No -mato, se-mpne estive cercado de mtUitos 
cáes. Bles· c~avam e me: traziam ca-mida. Tam
bém def endiam os acampamentos de ataques, pois 
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os índios tinham medo deles e náo se aproxima
vam, espantados oom os seus latidos. 

CAHI: UM CÁO 

NAS MEMORIAS DE 

DOIS BRAVOS 

N otei que ele fazia o preambulo para um 
episódio que desejava contar, e imediatamente 
prossegue, coro ef eito: 

- Cahi era o nume indígena de meru cáo per
digueiro. De todos o·s cáes que tive na minha vida, 
f oi o mais af eit;oado. Eu o tratava como a um 
filho, louvando-QI e . .. castigando-o · também, quan
do achava necessário . 

Prossegue Rondon : 

- C<thi conduzia minha caderneta, meu diá
rio do mato. Mas ele era um cxu;ador por exce
lencia. Certa vez, pe1YJeguindo uma cw;a, perdeu 
o meu diário. Castiguei-o energicamente e orde
nei-lhe que readquirisse a caderrneta de qualquer 
maneira. Ele deixou o acampamento e saiu a 
procura. Demorou algumas horas, e quando· já o 
considerava perdido, comecand() a me arrerpender 
de havé-lo mandado, voltou, traze,ndo entre os den
tes a8 minhas anota~oes, táo preciosas para a ori
enta~ao na selva. Aliás - reoorda com tristeza 
- o l~al Cahi morreu para me salvar a vida. 

Theodore Roosevelt, no balan~o que faz de 

6 r a 



82 EDILBERTO. COUTINHO 

sua viagem através da selva amazónica, na com
panhia de Rondon, conta em carta ao entáo mi
nistro do exterior do Brasil, general Lauro Muller: 

"Tivemos urna viagem penosa e um tanto arriscada, po
rém coroada de bom exito. Nada menos de seis semanas 
precisamos para romper com perigos e fadigas em nossa 
rota, descendo um rio que parecia literalmente urna infin
dável sucessáo de corredeiras e saltos. Náo vimos seres 
humanos durante quarenta e oito dias. Na passagem dessas 
corredeiras perdemos cinco das seis canoas com que partimos 
e tivemos de lamentar a morte de um dos nossos melhores 
homens. Em resultado da fadiga, um dos nossos homens se 
portou de modo péssimo, furtando alimentos de seus com
panheiros e recusando-se a prestar quaisquer servi~s; e 
quando punido pelo sargento, assassinou-o a sangue frio, 
fugindo para a floresta. Tendo o cáo do coronel Rondon se 
adiantado a ele numa ca~da, foi flechado e morto por dois 
indios; e sua morte salvou, com tOda a probabilidade, a vida 
de seu dono". 

CAUTER CIENTfFICO 

E PRINCIPALMENTE 

GEOGRÁFICO 

DA EXPEDICA.O ..• 

Pedi, j á no f im da curta entrevista, que re
compusesse a história de sua indica~áo para acom
panhar, em 1913, pela selva amazonica, o ex-Pre
sidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, 
prestando um depoimento sobre essa famosa a ven
tura. 
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Sua boca enrugada esbo~a um sorriso para 
o passado e ele conta : 

- Fui indicado pelo ·entáo ministiro do exte-
1·ior, Lauro Muller, para chefiar a Comissáo Bra
sileira que dev~ aoompanhar o ea:,-Presidente 
dos Esta<J,os Unidos em sua ¡rrojetada e ousada 
travessia do sertao bruto que medeia ~treos Es
tados de Mato Gros so e Amazonas. 

Rondon continua a falar muito pausadamente. 
Passa alguns minutos silencioso e só quando re
corda com precisao é que reinicia a narrativa : 

- D'isse ao min'istro que só aceitaria a missao 
se náo se tratasse dei simples excursáo, d~ caráter 
exclusivamente venat6rio, mM que se ligasse a 
uma tal travessia de objetivo científico e, principal
mente, geográfico. Minha condif}ao foi aceita. 
Organizou-se rdpüiamente o núcleo de oficiais e 
naturalistas brasileiros que. deveriam acorwpanhar 
Theodore RoosevdfJ. em sua COJprichosa aventura. 

Vou anotando tudo, procurando nao perder 
urna só palavra do depoimento de Rondon: 

- Eu estava okeio de re.servas quanto cw meu 
companheiro norte-ameri.cano de p&netr~áo na 
Amazonia, pois a imprensa da época, recordando 
a excursáo de Roosevelt a Af rica, veiculava que 
seu objetivo no Brasil se constituiria exclusiva
mente no esporte das c~a<las a animais de grande 
porte. Adquiri, contudo, no decurso da expedigao, 
a certeza de que o espirito superior daquele ianque 
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e sua coragem individual só estavam ao ~ervi90 da 
ca~a com o nobre objetivo de obter espécimes raros 
para o Museu Americano de História Natural, de 
Nova Jorque, e com o desejo de ser ele. P_r~prio .º 
ca~ador de animais de maior porte e aqu!st~<W mais 
pmgosa. A expedU;áo durou qua.se cinco meses, 
descendo o río Dúvida, que colocamos no mapa e 
eu batizei em nomei do govérno cmno rio Roosevelt 
- sendo subsequentemente chamado rio T.eodoro 
- a través de uma regiiio inteiramente virgem. 
Sentimos, 08 expedicionários, todas as 8UrJ?résas 
do desconkecido e as errt()·~óes inesquecív·eis das 
verdadeirias e·xplora~oes, que se ca1:a~te~zam pe'la 
inceirte:za do seu éxito e da sobrevivencia dos que 
a fazern. 

Rondon parece estar revivendo aqueles epi
sódios de 44 anos atrás; e impressiona a mane1ra 
como ero sua narrativa lenta, coerente coro a ver
dade 'dos fatos, a frase lhe sai fácil, espontanea 
e logicamente ordenada. 

Passa, ero seguida, a evocar a figura do ex
Presidente Theodore Roosevelt: 

- E.le. náo ch.~gou a f<ila!f" fluentemente o 
portugués. Contudo~ gostava .d~,,. ma:nif~stM-se no 
rwsso idioma ei supria as deficiencias inventando 
vocábulos ou generalizando-os. Por . exemp~: 
toda comida brasileira, para éle era can1a; e pedia 
"mais canja" mesmo quando desejava feijáo ou 
carne seca. Denomina va-se a si mesmo "u"!' ~e
rista", reconnecendo, pois era um komem __ lucido 
e sem falsa modéstia, seu amor d verdade, tao bem 
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expresso no livro que sobre nossa experiéncia es
cr.eveu intitulado Through the Brazilian Wilder
ness __'_ A través do Sertio do Brasil - e que f oi 
tá-0 útil para o conhecimento geral do nosso país 
no exterior. Ao filho, que nos acompanhou - e 
que morreu anos depois numa aventura .n;? Alasca 
- chamava rindo "nosso caboclo Kermit . Ker
mit falava perfeitamente o p<Yttugues e mea fami
liarizado com a nossa literatura. Assim, além de 
ser meu assistente; na elab<>ra9áo de esbo~s carto
gráficos da regiiio amazonica, servia também de 
intérprete. :Ele ca9ava, habitualmente, trazendo 
ds vézes um tatu, um ooati ou aguti para os na
turalistas da expedi9á.o . 

E finaliza: 

- Theodore Roosevelt soube f azer verdadei
ros amigos entre todos os companheiros de expe
di<;áo e se tornou um amigo leal do Brasil, cujo 
progresso almejou. Foi um grande homem e déle 
tenho gratas recorda9óes. 

Depois fez silencio, encerrando sua última 
entrevista . 
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Rond<>n entregou a Amazónia ao passo dos 

esfJudiooos . .. 

RONDóNIA 

(Capítulo III) 

"No segundo capítulo des
te trabalho, procurei de
mostrar o grau de igno
rancia a que estávamos 
reduzidos, quanto ao co
nhecimento dessa vasta 
regiao do território pátrio. 
No seguinte, julguei im
prescindível indicar a ma
neira por que Rondon a 
entregou ao passo dos 
estudiosos". 

EDGARD ROQUETTE-PINTO 
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Candido Marianw da Silva R<Jndon, oficUil do 
Corpo de Engenharia Militar, em 1907, foi encar
regad<> pelo Govérno da República de ligar a Ca
pital, pelo fio telegráfico, o~ terrritórios do Ama
z6nas, do Acre, do Alto Purus e do Alto Juruá, 
por intermédio da Capital de Mato Grosso, já, em 
comunica~ com o· Rio de J aneiro. 

Os pontos extremos da linha seriam Cuiabá 
e Santo Antonio· do Madeira. O fio cruzaría o 
grandei divisor das águas platinas e amazonicas . 

Para come9ar, reS'Olveu exp·lorar, de maneira 
completa, o grande sertáo do Noroeste; e realizar 
essa primeim p<JJrte do seu programa em duas 
etapas: primeiro atingir ao Juruena famoso; em 
seguida chegar ao Madeira. O Juruena seria um 
excelente ponto de referencia '[><Lra a explora9áo 
do resto do territ6rio . 

Em agosto de 1907 come9aram os prepara
tivos para a expedi,(;tro, iniciada na vila de Brotas. 

Os trab<ilhos f oram distribuídos por quatro 
divisoes; d. primeira incumbía a explotrat;áo do 
terreno, as outras, sucessivamente, o transporte 
do material, <> servi90 de acampamento e final
mente o comboio· de abastecimento. 

Rondon decidiu que, enquamto ho·uvesse mon
tarías, um batedor iria marcando o caminho, dan
do avi.sos convenientes por intermédio de urna 
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corneta; pelo mesmo processo, o chef e da expe
d~áo determinava o rumo. 

Um dos ajwlantes de ordem levava medido 
o _passo do animal, tomava as distancias com p0-
'dómetros, fazia o levantamento expedito do ca
minJw e cuidava da barometria. 

O guia mwrcava o rum<> nas árvures-; um 
grupo de fo'iceiros e machadeiros abria a picada 
de dois metros de largura. 

A marcha come<;ava de madrugada e termi
nava ao meio-dia, no lugar ~scolhido para o acam
pamento. 

Os expedici<mários partiram de Diamantino, 
a 184 kms. N.N.O. de Cuiabá. 

A 7 de setembro haviam atingido território 
dos Parecis, que lhes f oram utilíssimos para a 
descoberta do rio que desejavam. 

A 19 chegavam d Aldeia Queimada e, logo 
depois, ds terras do chef e Pareci Uazakuríri-gat¡U, 
que serviu de guia a essa eXpedi<;iío . 

A 1 O de outubro tocavam ao extremo da zona 
de distribui~áo désses indios; iam entrar em ter
ras dos Nambiquaras. Estavam a 605 km. a 
N.O. de Cuiabá. 

As priva<;óes cresciam. Os víveres, cada dia, 
tor.navam:-se mais escassos. :Apelaram para os 
recursos da mata; mel e palmito náo f altavam. 

No fim do mes de outubro apareciam sinais 
certos da presen'a dos N ambiquaras. No dia 
14 tinham dado com uma ponte ( pinguela d~sses 
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selvagens) no rio Sauéuiná ou Papagaio, já na 
margem esquerda. Viram, alguns dws mais tar
de, o primeiro N ambiquara. 

Adiantando-se um pouco no rumo escolhido, 
divisaram, no meio do cerrodo, um índio da len
dária tribo . 

Rondon e um companheiro, para o náoi as
sustarem, permaneceram imóveis. Defronte do 
lugar em que estavam havia um mel; o índio 
chegou.-se, descobriu a colmeia e pre'/)arou.-s-e para 
abrí-la. 

Depositou no cháo o ma<;o de flechas, o arco 
e uma ce'sta que traz'Ía as costas. Tirou dela um 
'fn4Chado de pedra munido de cabo curto e có
me<;ou a cortar. Dentro de algum tempo· tinha 
jeito um orifício, por onde passou a máo, reti
rando o produto da colheita. 

Mas o ruído dos f oiceiros despertou a aten
~ do selvagem; e ele se retirou. 

A expedif}áo &ra vigiada. 
Os índios náo eram indifeTentes a invasáo 

de su.as terras pela coluna Rondon. 
_ Esperavam que chegasse ao Juruena para 

atacát-la. 
A 20 de outubro de 1907, Rondon, o tenente 

Lira e o f at6graf o Leduc atingiram a margem 
do suspirado rio. 

· Tinham f eito 484 km., a partir de Diaman
tino; com 195 outros, das variantes, a explora~ 
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abrangia 619 km. percorridos em menos de dois 
meses (de 2 de setembro a 20 de outubro) . 

Precisa'fflHrbte quando o olwfe da expedi~ 
via seus esfor<}os recompensados, julgaram os 
N ambiquaras que er.a chegado o momento de sig
nificar-lhe, de modo explícito, que náo devia contar 
com éles; e que niio havia sido em váo que se lhes 
tinha criado, ao redor do nome, a sua fama de 
ferocidade. 

A 22 de oullubro a expedi<;ii<> levou até ao rio 
o acampamento. 

Nesse dia Rondon foi atacado. 
Por f elicidade, escapou de morrer, na ponta 

d~ uma flecha que figura no Museu Nacional 
(N.0 2.178). 

' Diante do estado de animo dos índios, tendo 
conseguido reconhecer o Juruena, resolve:u proce
der d retirada, evitando, assim, outros af,a,ques que 
tal vez f ossem o início de wma oper~ infinita. 

O resultado dessa ']Wimeira expedit;&> náo po
deria ter sido mais compl,eto. A primeira parte 
do programa ootava realizada. 

No ano seguinte, em 1908, na segunda expe
difáo, Rondon transpós o Juruena. Entrou em 
pleno território dos Nambiquaras e dos Tapar 
niwnas. 

Atravessou o Juina, o Camararé e, seguindo 
sempre na diref}á,o N. N.O. desoobriu mais dois 
ríos, que denominou, N ambiquara a 12 de outu-
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bro. AfJingiu o corat;áo da Serra do Norte. Os 
índios atacararn-no de novo, nas margens do Ju
ruena. Mas o seu modo des proceder, em resposta, 
aproveitando as oportunidades para demonstrar 
as mais pacíficas interu;óes, deixando no lugar da 
agressáo presentes de machados e adornos, acabou 
vencendo a resistencia dos se'lvagens. 

Em 1909, a terceira exped~ Rondon partiw 
do Juruena e varou inteiramente a mesopotamia 
que se acha entre ele e o M adeira. 

Come<;ou a marcha a 2 de junho. A 11 de 
outubro estava a 18.0 17', 7" O. do Rio de Janeiro 
debaixo do p(Lralelo d~ 11.0 , 49', 15", S, a 354 km. 
do posto de Juruena. Aí descobriu mais um rio, 
que Rondon batizou como nome de Pimenta Bueno, 
a quem a corografia de Mato Grasso deve linhas 
magistrais. 

Mas, no fim de setembr<>, já havia cruzado 
uma outra c<>rrente que f oi chamada Baráo de M el
gat;o, em homenagern a Augusto Leverger, vulto 
náo menor da nassa geografia. 

Próximo desses rios, segundo Ron.don, devem 
achar-se as célebres minas de "Urucumacuan", 
que citei noutno capítulo . 

A 18 de dezembro de 1909, depois de 1.297 
km. de marcha, a partir de Cuiabá, chegava ds 
m,argens de um rio que pensava ser o J aci-paraná, 
<Jnde deveria encontrar uma expedit;áo enviada 
para esperá-lo. Mas, um érro existente nas me
lh<Yt'es cartas tinha-o f eito chegar ao J amarí, si-
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tuado na posit;áo em que elas colocam o J aci-pa
raná. 

A expedit;áo de socorro, com que contava, 
achava-se pois, inf elizrnente, em outro río. 

Todavía, já cam.inhava em zona de seringuei
ros; havia recursos. 

A 25 de dezem,bro sulcava as águas do río 
Madeira. 

Estava terminada a mais notáveil das explo
ra<;oes geográficas realizadas nas terras da Amé
rica, nestes últimos 50 anos, e varado o mais oci
dental dos tres setores de território brasileiro ain
da incógnitos, restando agora apenas os que se 
batizam: Tdpajós-Xingu e Xingu-Araguaia, na 
cinta· dos paralelos de 1 O a 12 graus . 

Em 191 O voltavam os índios a atacar o pesso
al da Comissáo Rondon. 

Náo longe do local em que haviam levado a 
-efeito a agressáo de 1907, feriram os Nambiqua
ras dois oficiais. P01rém, já em novembro d-0 
mesmo ano, os índios das aldeias do Juruena e do 
Juína chegavam d fala, em atitude de simpatía. 

No Juruena e no pósto de Campos Novos fo
ram colhidos, pelo pessoal da linha telegráfica, os 
pequenos vo~abulários que julguei dever enviar ao 
Congresso de Americanistas reunido em Londres, 
em 1912, embora fazend<J:, prudentemente, algumas 
restri<;oes d sua exatidiio . 

Daí por diante ficamm os nossos, senhores da 
Serra do Norte. Os índios acham-se, hoje, em 
contínuo c<>ntato com <> pessoal da· linha. 

) ' 
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As rela<;oes continuam instáveis; é natural. 

Em 1911, mataram gente nossa no ri-0 Buriti; 
em 1912, no Urutau; em 1913, logo depois de nos 
haver tratado da maneira amável que se verá adi
ante, os índios dessa maloca, unidos a outros da 
vizinhan<;a do Juína, trucidaram a guarni<;áo des
se pósto, incendiaram os ranchos, dest11uíram a 
balsa. 

É provável que ainda se verifiquem, nos anos 
próximos, fatos semelhantes. 

Quis referir ésses acontecimentos, para apre
sentar, com máxima lealdade, a situa<;áo atual da
quela popu'laf}áo índia. Esses conflitos, que nas
ceram por vézes de imprudencia, ousadias, ou 
mesmo excesso de confian<;a por parte dos nos sos, 
ficam sempre circunscritos. Sáo puramente locais 
e pessoais. 

Serna puerü imaginar que as normas ade>ta
das por Gandido Mariano Rondon bastassem, por 
si sós, para abolir, inteiramente, os conflitos even
tuais na Serra do Norte. Se assim fosse, deve
riamos pór em prática o mesmo segredo da con
córdia, porv.erntura enoontrado, para evitar a vio-
lenta liquidaf}áo de contas p·essoais no meio das 
nossas popula~oes urbanas. 

A verdade é que os Nambiquaras vivem 
koje em paz conosc<>; nas ocaswes de penúria, em 
algun.s postos da linha, eles repartem, irmamente, 

7 r a 
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com os brasileiros, a sua massa de mandioca e o 
mel delicioso das abelhinhas que mor:am nas suas 
matas. 

(E. Roquette-Pinto, RONDONIA1 4.a 
edi~o, Companhia EditOra Nacional, 
1938, págs. 55 a 60) . RUMO AO AMAZóNAS E A. PÁTRIA 

(Resultados zoológicos e 
geográficos da expedi~ao 
científica Roosevelt-Ron
don através da Amazonia). 

THEODORE ROOSEVELT 
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N ossas aventura8 e contratem.pos estavam por 
igual terminados. Vimos agwa, por experiéncia 
própria, a incalculável di/ ereru;a que existe entre 
o descer um rio conhecido e outro inteiramente 
ignorado. Ap6s quatr.o dias contratamos um se
ringueiro para nos servir de guia. Ele sabia exa
tamente onde havia canais navegáveis, quando en
contrávamos uma corredeira, e se as canoas pre
cisavam ser descarregadas e qual o melhor cami
nho para a baldeat;á<>. Era tudo brinquedo de 
crian<}a, oomparado ao que tínhamos padecido! 
Fizemos extensas jornadas, pois a noit~ arribáva
mos em alguma palho<;a habitada ou abandonada, 
com isso poupando aos camaradas a f adiga de le
vantarem um acampamento. Adquirimos géneros 
em quantidade para éles, deixand<> de haver, em 
consequéncia, a necessidade de derrabar palmeiras 
para tirar palmitos, e de pescar¡. O calor do sol 
era abrasador, mas parecia que voltávamos a es
tat;áo das chuvas, porque caía muito aguaoeiro pe
sado, especialmente a tarde, e ds véze8 pela manhá 
e a noite. Os mosquitos eram muitas vézes quase 
um flagelo a noite. Durante o dia, os piuns enxa
meavam e nos perseguiam até mesmo no meio do 

• rio. 
Durante quatro dias náo apareceram cor.re·

deiras que exigissem descarga e baldeaf)áo. E no 
dia 19 obtivemos uma canoa com o sr. Barbosa. 
Era um homem gentü e hos¡>italeiro, que também 
nos deu um pato, uma galinha, alguma mandioca 
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e tres quilos de arroz, recusando qualquer paga,· 
residía numa casa espa<;osa, com sua esposa tri
gueira, que fumava ciganros, e numerosa prole. 
A nova canoa era leve e ampla, de sorte que foi 
possível armar sobre ela um toldo baixo, sob o 
qual eu podía repousar, pois ainda estava doente. 
Pela tarde, passamos junto a foz de um rio volu
moso, que entrava pela esquerda, o rio Branco, na 
latitude de 9° 38'. Logo depois chegamos a pri
meíra corredeir:a séria - a Panela. Baldeamos 
as cargas, des<Jemos as canoas descarregadas e pou
samos na base dela ·em uma casa espa<}osa. O 
médico comJprou um bonito jacamim, muito mans·o 
e conf'iante, que daí por diante foi meu ccnnpa-
nheiro de canoa. · 

J á tínhamos passado bom número de casas 
habitadas, e maior ainda de casas vazias. Os mo
radores eram seringueiros, mas geralmente eram 
habitantes permanentes também, tendo seus lares 
com esposa e füho>S. Alguns, tanto lwmens como 
mulheres, mostravam ser de puro sangue negro, 
ou puro sangue indígena, ou su'l-europeu, mas na 
grande maioria todas as tres ra<;as andavam mes
cladas em graus diferentes. Eram muito corte
ses, servi<;ais e hospitaleiros. Muitas vezes recu
savani o pagamento pelo1 que lhes era possível dis
por, do pouco que tinham, para nos obsequiar. 
·Quan;ilo cobravam, os rpre<;os eram muito altos, 
como. era justo, pois viviam num ermo longínquo 
e tudo lhes custava pre<}os fabulosos, salvo os pro
dutos de suas lavouras. As casas frescas, de pau
-a-pique, cobertas de folhas de coqueiros eram 
desguarnecidas, só contendo redes e alguns uten-

RONDON E A INTEGRAC.A.O AMAZONICA 103 

sílws de cozinha muito simples: e, algumas vezes, 
um relógio, a máquina de costura ou uma carabina 
de proveniencia de rwssa pátria. Geralmente plan
tavam fwres, inclusive perfumadas rosas. Sua 
cria<}áo dcnnéstica se limitava, além dos ciies, a 
algumas galinhas e patos. Plantavam mandioca, 
milho, cana de a9'llcar, abóboras, abacaxis, bana
nas, limoes, laranjas, meloes e pimenta; como tam
bém vários frutos e vegetais nativos, tais como 
o quiabo, um fruto foliáceo que dá nos galhos de 
um arbusto elevado. e é cozido com a carne·. 

:Eles obtém alguma ca<}a nas matas, e peixe 
em maior quantidade no rio·. N áo há entre aque
la gente re71resentante do governo em verdade, 
ainda agora até sua própria existéncia é quase 
ignorada pelas autoridades governamentais; e a 
igreja os tem ignorado tanto como a na<;iio1

• Quan
do querem casar tém que passar vários meses para 
irem a Manaus e voltarem, ou a qualquer cidade 
menos importante; e é comum que o batismo do 
primeiro f ilho e o casa mento se reali~em ao mes
mo tempo. 86 tem o direito de posse sobre as 
terras, e estáo sempre arriscados a ser,em expu'l
sos por magnatas sem escrúpulos, que vieram mais 
tarde, mas trazendo documentos legalmente per
f eitos. As leis sobre a terra deveriam conceder a 
cada um daqueles pioneiros· do povoamento as ter
ras que na ocasiáo1 oCUtparem e cultivarem e nas 
quais tenham criad'o seu lar. O pequeno lavrador, 
dono da terra que cultiva com o suor de seu rosto, 
constitui, em todos os países, o maior elemento de 
f or<;a nacional. 

Sáo ésses os auténticos pioneiros do povoa-
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mento, os que realmente dominam o sertáó. País 
algum jamais f oi conquistado de um modo tiio efi
caz, ou eX'])lorado a fundo, por uns poucos chef es, 
homens de exce~, embora tais homens possam 
prestar grandes servi<;os. A conquista, de fato, 
a eX'])lora<;áó completa e o povoamento, sáo l.eva
dos a cabo por uma multidáo anónima oomposta 
de homens modestos, entre os quais os de maior 
valia sáo evidentemente os fundadores de1 lares . 
Todos seguem, pew ·maior parn do tempo, as pe
gadas de seus antecessores, mas as vézes se af as
tam da trilha batida na extensifu de alguns qui
lometro8, devassando novos tratos de terra, e er
guem suas moradas em lugares onde nwnca exis
tiram outras casas. Para se proc·eder assim, como 
um verdadeir-01 pioneiro, é preciso que náo se sin
ta fiorte atra<;áo pela vida social, e que náo se 
tenha necessidade, talvez por ignorá-los, do luxo 
e também do conforto, a náo ser da espécie mais 
rudimentar. 

Alguns povoadores que vínhamos encontrando, 
estavam satis/ eitos de morar no ermo. Tinham 
encontrado um bom clima e terras férte'is, sendo 
a ida a alguma cidade caso raro, nem tendo gran
de empenho em f azer tal vi,agem. 

Em resumo, aquéles homens e, com éles, to
dos os que andavam pelo Brasil na linha frontei
ri~a da civiliza~ com a vida selvagem, estavam 
entáo procedendo da mesma forma que1 há século 
e meio procederam os nossos desbravadores de 
florestas, ao empreenderem a conquista do vale do 
Mississipi,· como os fazendeiros bóers, há mais de 
um século, na África e como os canadenses, quan-
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do, há menos de meio século, come<;aram a tomar 
posse do seu Noroeste. Uma vez por outra al
guém repete que a "última fronteira" só pode ser 
encontrada no Canadá ou na A/rica e que está qua
se desapar:ecida. Em escal,a muito mais vasta, 
tal f ronteira poderá ser encontrada no Brasil -
um país táo extenso oomo tóda a Europa, ou como 
os Estados Unidos - e, antes que el,a desapare~a, 
muiú»s decenios se escoarifu . Os primeiros po
voadores f oram para o Brasil um século antes de 
que aos Estados Unidos e ao Canadá aportassem 
os primeiros colonos. Pori. e$pa~o1 de trezentos 
anos, o progresso foi muito lento, pois o govérno 
colonial portugués daquela época era quase tifu 
inepto quanto• o espanhol. No último século o 
progresso se acelerou rapidamente, e ésse cresci
mento promete· ainda aumentar de contínU-O no 
futuro. · 

Os paulistas, na ca9a das minas, escravos e 
terras, foram os primeiros brasileiros natos que, 
há um sécuW., representaram um grande papel, 
abrindo ao povoamento grandes extensoes de ser
tóe8. Os ca~dores da borracha repetiram-lhes 
o f eito nos últimos decénios. A borracha deslum
brou-os, assim oomo1 o ouro e os diamantes des
lumbraram outros homens e os impe·liram a um 
errático vagabundear pelas vastas extensoes do 
orbe. Na procura de seringais, converteram, em 
estradas batidas, rios cuia própTia existéncia era 
ignorada dos govérno.s e dos cartógrafos. Qual
quer que /ósse seu éxito, deixavam para trás, por 
tóda pame, povoadores que labutavam, .casavam-se 
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e criavam f ilhos. A colonizat;áo esta va iniciada 
entrando a conquista do sertfio na sua fase inicial: 

No dia 20 paramos na primeira casa de co
mércio e c?mpramos, é claro que por alto pret;o, 
fumo e a~ar para os camaradas. N aquela re
giáo de abundáncia, éstes comiam em excesso, e 
os casos de doent;as eram entre éles mais f r:eqüen
tes que nunca. Na embarcat;áo de Cherrie, so
mente élei e o pilóto podiam remar forrte e segui
damente. O estoque do comerciante era muito 
reduzido, era só o que restava do- sortimento com
prado havia um ano, pois os grandes bateloes ain
da náo chegavam a tais alturas, rio acima. Espe
rávamos encontrá-los abaixo da corredeira do "In
terno", que vinha em seguida. O comprador de 
borracha leva seu forne cimento anual de merca
dorias num bateláo, partindo em fevereiro e· atin
gindo o curso mais alto do rio em princípios de 
mai0i, quando /inda a época das chuvas. Os gru
pos de seringueiros slio entiW abastecidos, e os 
moradores fixos adquirem o que necessitam e mais 
as cousas supérfluas de seu agrado. A safra de 
castanh<;-~o-pará tinha falhado aquele ano no rio, 
cousa seria para todos os desbravadores do sertáo. 
No dia 20 fizemos a mais extensa jornada entre 
tódas: cinquenta e dois quilómetros. Lira tomou 
a altu:a de nosso acampamento, que era de 8º 49' 
de latitude. N aquele lugar o rio belo e majesto
so, media trcezentos metros de l~rgura. 

Ficamos numa casa abandonada. Os vestí
gios deixados pela enchente indicavam que as 
águas haviam subido·, havia apenas dois meses até 
inundar a parte mais baixa da casa. A difer~n<.;a 
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de nível das águas da época das cheias para a da 
estiagem é extraordinária. 

No dia 21 fizemos outro bom avant;o chegan
do a corredeira do "Interno" na latitude Bº 19 sul 
Até chegarmos ao Cardoso, no.gso rumo fóra nort~ 
firme; daí por diante vínhamos em diret;áo um 
pouco a noroeste. Antes de chegarmos dquela 
corredeira, havíamos parado numa ampla e apra
zível casa coberta de fólhas de coqueiro, onde con
seguimos uma canoa bastanté grande e espat;osa, 
e leve de manejar, deixando ali nossas duas canoas 
menores. A cima da corredeira entrava pela es
querda um rio pequeno, o M adeirinha. A corre
deira vencia, uma di/ erent;a de nível de mais de 
dez metros e as águas precipitavam-se bravias. 
Se fóssemos os primeirO's a afrontá-las sem dú
vida perderíamos muitos dias para aeha; uma pas
sagem e quantos perigos e f adigas náo passaríamos 
p~ra ~azer descer as canoas. Mas já náo ér.amos 
pioneiros exploradores de terras desconhecidas . 
Era fácil andar por onde out ros alhanaram o ca
minho. Tínhamos como guia um homem prático, 
e as cargas f óram baldeadas por um oominho de 
trés quartos de quilómetro; quanto as canoas fo
ram descidas por canais conhecido·s na manhá . , 
seguinte. Na base da corredeira, havia uma gran-
de casa com um negócio, mas, acampados acima, 
estavam alguns seringueiros a espera dos grandes 
barcos dos "aviadores" seus che/es para os con
duzirem para cima. Era um grupd de aventurei
ros audazes, que levavam uma vida penosa cheia 
de perigos e trabalhos, e em que de contí~uo se 
defron·tavam coma morte - e que também pouco 
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valor davam a vida dos outros . N áo era pois de 
admirar que por vézes surgissem conflitos com 
tribos de índios, inteiramente brovios com que en
travam em contato, embora também eles tivessem 
no sangue boa dose de sangue indígena. 

Na manhá seguinte, ap6s serem descidas as 
canoas, partimos fazendo um percurso aliás curto, 
pois tivemos que baldear numa corredeira e acam
pamos numa casa abandonada, sob a chuva. No 
outro dia percorremos cérea de cinquenta quiló
metnos, fazendo o rio uma longa curva para oeste. 
Encontramos meia dúzia de bateloes que subiam, 
cada um com uma tripula~áo de seis ou oito ho
mens, dois déles levando também mulheres e cri
an~as. Os tripulantes usavam compridos vare
joe·s com ganchos na extremidade, ou melhor, f or
quilhas de pau servindo de ganchos. Com éstes 
enganchavam os ramos e impeliam o bateláo rio 
acima, tocando-o também a varejáo onde o fundo 
permitía. O río era táo caudaloso como o Para
guai em Corumbá, mas, em contraste frisante 
com o Paraguai, muito poucas aves aquáticas se 
viam. Deseemos uma córredeira aliás bem f orte, 
a do lnferninho, pela manhá, mas sem descarre
gar as canoas. A tarde desembarcamos para per
noitar em uma grande casa aberta, espécie de ran
cho, onde havia dois ou tres porcos, a primeira 
cria~áo viva que encontrávamos, além de galhinhas 
e patos. Era um lugar sujo mas obtivemos al
guns ovos. 

No dia seguinte, 24, deseemos cerca de cin
quenta quiwmetros, até a corredeira de Curupaná, 
que Lira verificou estar a 7º 47'. · Encontramos 
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vários bateliies no percurso, e as casas das mar
gens indicavam que os moradores dispunham de 
recursos mais amplos do que os da parte mai8 alta. 
Na corredeira havia uma grande casa de comércio, 
propriedade do sr. Caribé (Caripe) o mais abas
tad<>' dos se?Yingueiros "aviadores" que trabalha
vam naquele rio; muitos homens que encontráva
m,os, estavam a servi90 déle. :Ele se fez por si 
mesmo. Foi muito gentil e hospitaleiro e no~ deu 
uma boa canoa para substituir nossa última ca
noa de proa quadrada. Sua casa amp.Za e arejada, 
era fresca, limpa e conf ortável. 

Com aquelas, teve comé~o uma série de meia 
dúzia de corredeiras, tódas compreendidas nos doze 
quilometros que se seguiram, e todas oferecendo· 
obstácrulos muito reais. Junto a uma delas vinws 
as sepulturas de quatro homens que ali pereceram, 
além de muitos outros cujos corpos nunca foram 
achailos; o pre~o pag<> em vidas humanas f'6ra 
alto. Se estivéssemos ainda em rio desconhecido, 
Tompendo de qualque-r modo para diante, teríamos 
sem dúvida ficado uns quinze dias pelo menos a 
lutar, vencendo- perigos e dificuldades para conse
gui1' passagem. Mas entáo s6 perdemos dia e meio, 
pois todos os canais eram conhecidos e as picadas 
já, estavam bem abertas. O sr. Caribé, canoeiro 
de primeira classe, calmo, destemido e forte como 
um tmi,ro, foi-nos servir de guia. Meia dúzia de 
vé.zes baldeamos as cargas . 

• 
Em uma cachoeira as próprias canoas foram 

arrastadas por terra; nos outros lugares, des
ciam vazias, embarcando boa por<;áo d'água. Na 
base da cachoeira, onde as canoas passaram pela 
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margem, acampamos para pernoitar. N aquele 
ponto Kermit matou um grande crocodilo. N 0880 

acampamento estava junto de trés flúmulos de re
madores ali af ogados nas águas revoltas. 

O sr. Carribé nos contou muitas aventuras e8-

tranhas de seringueiros seus empregados ou que 
conhecera. Um de seus homens, trabalhando no 
Gi-paraná, se plndera no mato e, depois de vinte 
e oito dias, chegou ao M adeirinha, que assim f oi 
descoberto. Conservou-se em bom estado físico 
pois tinha meio de fazer fogo e achou muita cas: 
tanha-do-par.á e grandes tracajás. lnf ormou-nos 
o s-r. Caribé que os seringueiros náo iam além do 
9° de latitude, ou cercanias, mesmo no alto Ari
puanií, porque verificaram serem de pouco rendi
mento as seringueiras de latitude mais alta. Um 
ano antes cinco seringueiros, indios mundurucus 
estavam tirando borracha no Canumá, mais ~ 
menos naquela regiiío. Era um rio difícil de su
bir O'U descer. Faziam incursóes, d procura de 
seringueiras na mata. Numa dessas excursóes, 
que durou quinze dias, sairam com surprésa no 
Aripuanií. Voltaram a participar ao patriío sua 
descoberta. Por ordem déste levaram a borracha 
~irada: por ter~, até o río Aripuanií; junto a 
este rio construiram uma canoa e levaram a bor
racha por éle abaixo até M anaus. Tinham agora 
re_..gressado e estavam trabalhando no alto A ripua
na. Os mundurucus e os brasileiros viviam sem
pre na maior harmoni.a, e os prri,meiros eram ini
migos mais irredutíveis dos índios bravios que os 
últimos. 

Pelo meio da tarde, a 26 de abril, transpuse-
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mos a última corredeira perigosa. Os remos f oram 
manejados com energia (Cherrie e Kermit, como 
sempre, trabalhavam como os camaradas) e as ca
noas seguiram dant;ando pela volumosa e rápida 
torrente. A flores ta equatorial chegava de cada 
lado d beira d'água. E, embora o nível dorio es-· 
tivesse descendo, ainda se achava tá-0 elevado que, 
em muitos pontos, pequenas ilhas encontravam-se 
submersas, e as águas corriam por entre troncos 
de árvores copadas. A uma da tarde atingimos 
a foz do própri<> Castanha, onde avistamos as bar
racas do tenente Pireneus, tendo a Ir.ente., des
fraldadas, as bandeiras dos Estados Unidos e do 
Brasil,· e com as carabinas a salvarem das canoas 
e da praia, encostamos no barnanco do acampamen
to asseado e bem cuidado, de· fei9áo militar. O 
alto A ripuaná era rio mais ou menos do mesmo 
volume que <> Castanha, p-0rém mais largo que 
éste e, provavelmente, mais curto . N aquele ponto 
se juntava ao Castanha, vindo de leste, e formando 
o que os seringueiros ohamavam o baixo A ripuanií. 
A foz déste último- estava indicada nos mapas e 
algumas vézes trazia seu nome, mas somente como 
um rio pequeno sem importancia. 

Tínhamos viajado de canoa de 27 de fevereiro 
a, 26 de abril. Percorreramos 750 quilometros. Des
de as cabeceiras, pela altura do 18°, até o ponto 
onde s·e torna va navegáve·l e nélei entramos, o rio 
tinha um curso de 200 quilometros - tal vez mais, 
300 quilometros, provdvelmente. Por conseguinte, 
havíamos incluido no mapa um rio de quase 1.000 
quilometros de comprimento, cuja existencia nao 
só era desconhecida, como também impossível, se 
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os mapas oficiais estivessem certos. Mas isso ináo 
era tudo. Pariecia que aquéle caudal de quase 1.000 
quilometros era realmente o verdadeiro curso su
perior do A ripuaná, caso em que o curso total atin
giria a 1 . 500 quilOmetros. 

Pireneus espe'rava-nos havia cérea de um mes, 
na juru;áo dos rios a que os seringueiros chamam 
Castanha e Alto Aripuaná. Náo podia éle saber 
em qual déles apareceríamos, nem se por qualquer 
déles viríamos. A 26 de margo medira o volume 
dos dois rio-s, e v:erif icara que o Castanha, embora 
'mais estreito, erra mais profund'o e correntoso, ex
cedendo em volume de 84 met.ros cúbicos por se
gundo- ao Aripuaná. Desde entáo o Castanha des
cera e nossas medidas indicaram que era ligeira
mente menos volumoso que o outro. O volume 
do rio depois da confluencia era de 4. 500 metros 
cúbicos por segundo, e a latitude de 7º 94' sul. 

Ficamos muito alegres por encontrarmos Pi
reneus e por nos acharmo-s em, seu acampamento. 
Quatro horas de rio abaixo nos levariam ao po
voado ribeirinho de S. J oáo, um porto de escala 
dos gaiolas, os maiores dos quais váo a M anaus 
em dois dias. O maior número daqueles pequenos 
vapores pertencia ao sr. Cambé. Po<r Pireneus 
soubemo1t que Lauriado e Fiala tinham chegado a 
M anaus a 26 de mar.<;o. Nas águas enoochoeira
d<UJ da garganta do Papagaio a cano<i de Fiala vi
rara, peraendo éle todos seus objetos, tendo por 
pouco escapado de morrer. Sentí verdadeira sa
tis! a<;iio ao sab·er' que o valente e distinto rapaz 
se salvara. A canoa canadense se portara muito 
bem. Tivemos náo menor alegria M saber que 

1 
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o chefe da ewpedi<;áo que descera pelo rio Gi-Pa
raná também se achava a salvo, embora sua canoa 
se tivesse emborcado nas corredei,ras, perdendo 
éle todos os seus instrumentos e notas. Chegara 
a M anaus a 1 O de abril. Fiala havia regressado 
a pátria. Miller estava colhendo espécimes nas 
proximidades de Manaus, realizando trabalho de 
capital importancia. 

As piranhas eram ferozes no lugar onde es
távamos e ninguém se podia banhar. Cherrie 
quando em pé na água, junto d praia, foi ·atacado 
e mordido, mas de um salto ganhou o séco, antes 
que sofresse maior mal. 

Dormimos pela última vez em barraca no 
acampamento de Pireneus. Chovia a cantaros. 
Na manhii seguinte nos reunimos todos junto ao 
marco que o coronel Rondon fizera erigir e por 
ele /oi lida a ordem do dia. Relatava esta o quanto 
f ora realizado: destacou o fato de havermos nós, 
explorando e investigando, descoberto o rio cujo 
curso superior fora denominado Dúvida, nos ma
pas da Comissáo Telegráfica, e cuja maior parte 
acabáramos de percorrer; que o rio conhec.ido por 
alguns seringueiros (e por ninguém mais) pelo 
nome de Castanha, e cuja parte in/ erior era pelos 
mesmos chamada A ripuanii (que náo figura va 
nos mapas, salvo pela sua foz algumas vézes indi
cada, porém sem indica~áo de· seu curso) eram 
todos partes de um único mesmo rio, que por de
cisiio do governo brasileiro passava a ser denomi
nado rio Roosevelt, que era o maior afluente do 
M adeira, com suas nascentes próximas do 13º 
grau e sua foz pouco ao sul do 5º grau, até entáo 

8 r a 
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corrvpletamente ignorado dos cartógrafos e em 
grande parte ignorado por quem quer que fósse, 
salvo pelas tribos de índios. 

Deixamos Rondon, Lira e Pireneus a fazerem 
observa9óes astronómicas, e embarcamos pela úl
tima vez nas canoas. Conduzidas sem abalos pela , . . 
corrente veloz, passamos uma serie pouco impor-
tante de corredeiras e rumamos ao pequerw povo
ado do sr. Caribe, de nome S. J oáo, onde che ga
mos a uma hora da tarde de 27 de abril, exatamen
te antes da queda de um pesado chuveiro. Tinha
mos percorrido cérea de 800 quilómetros durante 
os 60 días que passáramos nas canoas. Ali encon
tramos o vaporzinho fluvial de Pireneus e néle 
nos instalamos; e todos achamo-lo conf ortável ao 
extremo . Na aprazivel residencia do proprietário 
f oi-nos a presentada sua espósa, mostrando-se am
bos mais que atenciosos e generosos em sua hos
pitalidade . 

S6 tinhamos pela frente a perspectiva de trin
ta e seis horas de viagem até Manaus. Uma ex
cursáo como a que fizéramos era uma prova de 
f ogo. Cherrie havia resistido com galhardia a 
tódas as prova9óes; e, tanto Kermit como eu, en
contramos néle um amigo a quem sempre dedica
riamos uma estima jamais diminuída. 

No comé90 da tarde seguinte, a comitiva tóda, 
e mais o sr. Caribé, partimos no vapor. Apenas 
doze horas de navega9áo rápida f oram necessá
rias para nos levar a foz do rio, em cujo curso 
alto nos so jornadoor f óra táo demorado e penoso. 
Da cabeceira a foz, con/ orme os cálculos de Lira, 
o rio pelo qual desceramos era de 1 . 500 quilóme-
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tros (cérea de 900 milhas, ou talvez de 1.000 mi
lhas de comprimento), desde a sua nascente, no 
planalto central, a 1 tJº de latitude, até sua embo
cadura no M adeira, perto de 5°. 

Na manhá seguinte estávamos na corrente 
caudalosa e lamacenta do baixo madeira, que é um 
be lo rio tropical. Cairam f ortes pancadas de ch u
vas, como sempre, embora devéssemos estar no 
fim da esta9áo das águas. Pela tarde entramos 
finalmente no· majestoso Amazonas, o rio gigan
tesco que contém a décima parte do volume de tó
das as águas correntes do globo. Tinha alguns 
quilómetros de largura no ponto onde o atingimos, 
e náo podiamos, em verdade, afirmar se· a margem 
que avistávamos era do continente ou de alguma 
ilha. Subimos por ele até a meia-noite, e em se
guida pelo rio Ne gro acima, por breve distancia, 
chegando a M anaus na manhá de SO de abril. 

M anaus é uma cidade notável, situada apenas 
a tres graus do sul do equador. H á sessenta anos 
náo passava de um pequeno grupo anónimo de ca
banas ocupadas por alguns índios e uns poucos de 
campónios das classes niais pobres do Brasil. 
Atualmente é uma grande- e bela cidade moderrna, 
com teatro, bondes elétricos, bons hotéis, lindas 
avenidas e edificios públicos, '(1,ssim como belos 
prédios residenciais . As pinturas vistosas e a ar
quitetura cheia de arabescos, dlio a cidade uma fi
sionomía exótica, que agrada aos olhos dei um ha
bitante do Norte. Seu rápido surto de prosperi
dade e eres cimento f oi devido ao comércio da bor
racha. Atualmente é ele muito menos remunera
dor do que já foi. Sem dúvida precisará melho-
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rar um tanto, mas em qualquer caso o desenvol
vimento do vale imensamente rico e fértil do Ama
zonas prosseguirá, e crescerá, em prupor~es enor
mes quando forem criadas vias de comunic~, 
aproximando-<> do planalto brasileiro situado ao 
sul da planície amazonica. 

Lá encontramos Müler, ficando muito satis
! eitos por vé-lo. Tinha f eito boa colheita de ma
míf eros e aves do Gi-Paraná, no M adeira e nos 
arredo1res de M anaus; toda a sua cole<;iio de ma
míferos era digna de nota. Entre éles figurava 
a única preguif}a que qualquer de nós vira nessa 
viagem. A ave mais interessante que encontrara 
f óra o hoatzin ou cigana, espécie de tipo arcáico 
bastante curiosa. Seu vóo· é curto, e os filhotes 
implumes siio dotados de garras nas asas, as quais 
os ajudam a trepar agilmente pon entre os ramos 
enquanto náo crescem as penas. N adam com igual 
farA,lidade, ainda mesmo em tenra idade. MiUer 
conseguira descobrir-lhes alguns ninhos e conser
vara espécimes obtidos nas vizinhan<;as deles, es
crevendo páginas exaustivas sóbre os hábitos da
quelas aves. Pr6xim,o a M elgaf}<>, uma o~a havia 
morto um dos novilhos levados para a alimenta<;áo. 
O grande felino niio havia agarrado o animal pela 
cabe<;a, e sim dilacerara-lhe o pesco<;o. 

Todos f oram muito atenciosos conosco em 
Manaus, especialmente o presidente do Estad<> e o 
agente executivo da cidade. O sr. Robiliard, re
presentante consular britátitico e agente da Cia. 
Booth de transatlanticos, f oi gentilíssimo também. 
Facilitou-nos a viagem num dos navíos cargueiro·s 
da linha do Pará, e dali para diante, num dos 
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navios mistos, para Nova 1 orque, via Barbada. 
Todo o pessoal da Cia. Booth foi muito bondoso 
para conosco . 

Levei o meu adeus aos camaradas, com sincera 
amizade e antecipadas saudades. O presente de 
despedida que dei a cada um foi em soberanos de 
our<>; e fiquei muito sensibilizado ao saber, que, 
entre si, resolveram que cada um conservaria um 
soberano, a guisa de medalha, como recorda<;áo de 
nossa expedi<;áo. Constituiam uma equipe exce
lente, s~ndo bravos, pacientes, obedientes e fortes. 
J á haviam esquecido os días penosos e estavam 
gordos, porque agora podiam comer quando qui
sessem; ale grava-os ir conhecer o Rio de J aneiro, 
o que sempre ambicionavam os homens de sua 
-classe, e sentiam-se muito orgulhosos de ter par
ticipado da exped~áo. 

Mais tarde, em Belém, despedí-me do coronel 
Rondon, do dr. Cajazeiras e do tenente Lira. Jun
tamente com a minha admira<;áo pela sua audácia, 
coragem e perseveranf}a, crescera no meu íntimo 
uma f orte e sincera amizade por éles. Estima
va-os; e sentia-me satisfeito ao pensar que /ora 
seu companheiro na realiza<;áo de um jeito que 
tinha certa importancia duradoura. 

A 1º de maio, deixamos Manaus, seguindo para 
Belém do Pará, como até pouco tempo era chama
da. A viagem f oi interiessante. Navegamos por 
entre tempestades e soalheiras; a floresta torre
ante f icava amesquin!iada pe·lo· gigantesco rio que 
enwldurava. O levantar e o pór do sol tingiam 
o céu de um incendio fantástico de mil core8, por 
sobre a vastidiio das águas. Parecia tudo a ma-
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terializa~o de uma grandeza selvagem e da soli
dáo. A inda assim, o homem por toda a parte 
p1·ocur.ava vencer essa solidáo, e lutando para 
daquela própria grandeza tirar proveito. Passa
mos por muitas cidades nascentes e prówperas·,· 
em uma paramos para receber cargas. Em toda 
parte nota va-se progresso e expan~. A transf or
mafáo que se oper.ou a partir dos tempos em que 
Bates e Wallace andaram por essa regiáo, naquela 
época pobre e primitiva, é maravilhosa. Um de 
seus resultados foi o grande a/luxo de imigrantes 
europeus, especialmente do sul da Europa. Por 
toda a parte notava-se a mistura de ra<;as,· niio há 
diferencia<;áo nítida de cores, como1 em muitos paí
ses de língua inglésa; sáo ali muito altas as doses 
de sangue índio e negro; mas a r~a predominante 
na atualidade em número, e que rapidamente cres
ce em influéncia, é a dos brancos de tez azeitonada. 

O rio só raramente aparece em sua largura 
completa. Em geral navegamos em canais, entre 
ilhas. A superficie das águas era pontilhada de 
ilhas f lutuantes de veget(J,fiiX>. MiUer explicou 
que grande parte delas vinha das lagoas semelhan
te-s ds em que estivera ele ca<;ando, nas margens 
do Solimoes - lagoas repletas de grandes e es
plendentes Vitória-régias e denaa prolif er~áo de 
lírios aquáticos. Miller, que muito apreciava os 
animais, cuidando Bempre muito déles, tinha uma 
pequema. colet;iio destinada ao jardim zoológico de 
Bronx. Uma cotia era tiio brava, que se tornava 
necessário manté-la isolada; porém seus trés ma
cacos, um gran.de, outro médio e outro pequeno, 
f ormavam uma f amília feliz, juntamente com um 
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filhote de queixada. O macaco grande chora va, 
vertendo lágrimas reais, quando alguém () tomava 
nos brat;os, "lamentando-o. O de porte médio era 
estúpido e amável, e o resto da turma abusava dé le. 
O macaquinho montava-lhe invaridvelmente ds cos
tas e o porco déle fazia travesseiro, quando queria 
dormir. 

Belém, capital do Estado do Pará, constituía 
um admirável exemplo do veroadeiro e surpreen
dente progresso que o Brasil tem apresentado nos 
anos recentes. É uma bonita cidade quase sob 
o equador. Mas náo é apenas bonita; as docas, 
os servit;os de dragagem, os armazéns, depósitos 
e casas de comércio, todos exprimem a energía e 
o triunfo na órbita comercial. É uma cidade tii<> 
limpa, salubre e bem policiada como qualquer ou
tra de igual inportáncia da zona temperada se
tentrional. Os edifícios públicos sá<> belos e as 
casas particulares de aspecto atraen te; existe um 
belo teatro e o servi<;o de bondes ·é excelente. H á 
luzes acesas durante tóda a noite, para protege
rem os cavalos contra os vam¡>iro-s, nas cavalari
~as do batalháo ?nontado. O Jardim Botánico e 
o Muse.u sáo magníficos. Os parques, as alame
das de palmeiras e de mangueiras, os restaurp,nte.~ 
ao ar livre e a vida cheia de alegrías a noite, sob 
as luzes, tudo isto con/ere a cidade uma fei<;áo 
típica de encanto. Belém e Manaus sáo frisantes 
exemplos do quanto se pode f azer nas regio es se
mitr<Jpicais. O presidente do Pará e sua encan
tadora esposa f oram mais do- que gentis cono seo . 

Cherrie e Miller passaram o día no Jardim 
Zoológico, que é de real importáncia, com a dire-
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tora Miss Snethlage. É esta uma senhora aleJ 
naturalista de primeiro plano tanto no campo como 
de gabinete, e exploradora de fama, tendo via]ado 
a pé do Xingu até o Tapajós. Com muito acérto 
limitou ela <> zoológico de B elém aos animais do 
Baixo Amazonas, e, em resultado disso, niio conhe-
~o melhor jardim zoológico regional. Possui uma 
quantidade de animais e aves de valor incalculá .. 
vel, e deu-me grande satis/ a<)áo conhecé'.-la de per-
to e com ela palestrar. 

Conhecemos também o professor Farrabee, 
etnólogo da Universidade da Pensilvania. Acaba
va de realizar uma excursao de grandes dif iculda
des e muito importante, de M anaus pelo río Branco 
até aos altiplanos da Guiana, que atravessou a pé, 
descendo após para a costa marítima da Guiana 
Jnglésa. É éle um representante admirável dos 
homens que estiio agora traqueando a América do 
Sul aos estudos cien tí/ icos . 

A 7 de maio dissemos adeus aos nossos ami
gos brasileiros e partimos rum<> ao norte para 
Barbada e Nova 1 orque. · 

Zoowgicamente a expedi<;&> fóra um tri._unfo 
completo. Cherrie e Miller. tinham reunido cérea 
de duas mil e quinhentas aves, quinhentos mamí
feros e alguns répties, batráquios e peixes. Mui
tos déstes eram novos para a ciéncia, pois grande 
parte das regióes percorridas jamais haviam sido 
perlustradas por naturalistas . 

Sem dúvida, <> trabalho mais importante. que 
realizamos f oi o geográfico, com a explorat;áo do 
rio desconhecido~ empreendida por ~ugestáo do 
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gooerno brasileiro, juntamente com representan
tes seus. N enhuma tare/ a dessa natureza pode ser 
levada a termo sem ter como base trabalhos an
teriores por longo tempo continuados. Como já 
disse em outro· lugar11 o nosso feíto constituiu a 
pedra de fecho na pirámide erigida pelo coronel 
Rondon e seus companheiros da Comissáo Tele
gráfica, durante os seis anos anteriores. Foi sua 
explora<;áo cien tí/ ica do chapadáo, seu levanta
mento da bacia do Juruena e sua descida pelo Gi
Paraná, que nos tornaram possível esclarecer o 
mistério do río da Dúvida. 

O trabalho da Comissáo, a obra mais impor
tante dessa espécie realizada na América do· Sul, 
é um dos inúmeros empreendimentos que muito 
abonam o govérno republicano do Brasil. 

~ste país f oi mais feliz do que· a maioria de 
suas irmás hispano-americanas, pois tornou-se 
república mais em consequéncia de uma evolu<;áo, 
do que por meio de revolugiio . 

Aquelas se lan<;aram numa experiéncia dé~ 
mocrática muito difícil de govérno do povo e pelo 
povo, depois de haverem suportado pelo transcurso 
de tres séculos, o atrofiamento de tódas as quali
dades de império e conf ian<)a em si mesmas sob 
a pior e mais inepta das formas de govérno colo
nial que jamais haja existido, tanto do ponto de 
vista civil como religioso . É maravilhoso que al
gumas delas tenham conseguido evoluir. de modo 
táo admirável, ao mesmo tempo em que outras 
fracassaram. 

O Brasil, pelo contrário, quando proclamou 
sua independencia, teve-a a principio sob a forma 
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de império absoluto e, depo'ÍS, de império liberal. 
Quando veio a re'JYÚblica, o pov<> estava razoavel
mente amadurecido para ela. O grande progresso 
do Brasil - e tem sido um progresso espantoso 
- se manif estou sob o re gime republican<>. Eu 
poderia dar inúmeros exemplos desse fato, c<>mo 
seja o da transf <>rma9áo que sofreu o Rio de Ja
neiro, de pit<>resco refúgio de pestes em cidade de 
singular beleza, asseio e salubridade, com a efi
ciencia dos grandes centros modernos. O outro 
exemplo é a obra da Com'issáo Telegráfica. 

(Theodore Roosevelt, Através do Se-r
tiio do Brasil trad. de Conrado 
Erichsen, Companhia Editara Nacio
nal, 1944, Cap. X, págs. 324 a 342) . 
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• 
tóes amaz8nicos. Foi inspirador 
da cria~áo do Servi~ Nacional 
de Prote~áo aos índios, em 1910. 

Durou quase meio século o 
internamento de Rondon na 
Amaz8nia, onde rola - só no 
mar doce - a décima parte do 
volume de t8das as águas cor
rentes do Globo. Percorreu, 
nesse período, 26. 000 quil&me
tros em terras desconhecidas, e 
construiu cerca de 5. 500 quil&
metros de linhas telegráficas. 

A obra desse conquistador 
pacüico, de indiscutfvel autori
dade moral, pioneiro em favor 
das popula~óes subdesenvolvi-

. das, defensor da lei na própria 
selva, íntegro, probo, incorrup
tível, patriota enfim, encontra-se 
muito bem condensada nestas 
páginas dispostas em forma de 
verdadeiro convite~ a leitura. 
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