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Pre fá cio∗

CONTAM con tem po râ ne os seus da Esco la Mi li tar que, no
tem po de es tu dan te des se ins ti tu to de en si no, ti nha Cân di do Ron don um
ide al cons tan te, que era o de re ta lhar o seu es ta do na tal por uma rede te -
le grá fi ca que li gas se to dos os seus po vo a dos, ain da os mais lon gín quos, à
ca pi tal.

Se é cer to que uma gran de vida é mul tas ve zes o re fle xo de um 
gran de pen sa men to da ju ven tu de, le va do a efe i to na ida de ma du ra, con -
for me a fra se cé le bre que os po si ti vis tas gos tam tan to de re pe tir, não res ta 
dú vi da de que o nos so emi nen te pa trí cio cum priu dig na men te a mis são de 
um es pí ri to su pe ri or, an te vis ta e afa ga da des de os ver des anos.

Ele co me çou jus ta men te por aí a sua vida pro fis si o nal.
Atra vés des sa rede te le grá fi ca, pelo seu mo vi men to, pe las suas

cor res pon den tes es tra das, via o seu gran de esta do abrir-se à ci vi li za ção,
re u nir as suas for ças es par sas, qua se per di das, con ver gir os ele men tos

∗ Este Pre fá cio re pro duz a in tro du ção da sé rie de ar ti gos pu bli ca dos pelo Jor nal do
Co mér cio do Rio de Ja ne i ro, em 1915, os qua is, aqui re u ni dos, com põem este li vro
so bre tão im por tan te mis são. [Nota do edi tor.]



da sua imen sa ri que za para os por tos na tu ra is de sa í da, pre pa ran -
do-se des se modo para en trar efe ti va men te na co mu nhão dos ou tros es -
ta dos, de que o afas ta vam mo ro sís si mos dias de vi a gem – mal gra do as
an ti gas vias flu vi a is que des cem de Cu i a bá a Co rum bá e daí à foz do
Pra ta.

Ron don, po rém, foi além dos seus so nhos de moço: não só co -
briu o ter ri tó rio mato-gros sen se de li nhas te le grá fi cas, como ain da veio a
ligá-lo de po is ao res to do Bra sil e – o que é mais, mu i to mais – es ca lou os
ser tões ín vi os, des de as re motas pla gas dos bo ro ros aos do mí ni os dos mun -
du ru cus, sen do o pri me i ro a ras gar as ma tas mis te ri o sas, em cu jas ás -
pe ras di fi cul da des cin co ex pe di ções an te ri o res se ha vi am ma lo gra do.

De um só pas so, es ta be le ceu uma união ter ri to ri al, que
até en tão pa re ce ra in tan gí vel, e po vo ou o de ser to que, por cen te nas de
lé guas, se es ten dia, mos tran do nes sa du pla ta re fa o alto va lor da ener -
gia hu ma na, quan do é gui a da por um ide al su pe ri or.

Dous tra ços bas tam des sa tra ves sia ho mé ri ca para ca rac te ri -
zar a en ver ga du ra do Co ro nel Ron don:

Um dia, es tan do a ma i or par te dos seus ho mens exa us tos e
do en tes e apre sen tan do o pró prio Co ro nel Ron don 41 gra us de fe bre, o
mé di co da ex pe di ção, que era o Dr. Ta na ju ra, in ti mou-o a que re gres sas -
se, por lhe pa re cer fa tal a to dos a con ti nu a ção da vi a gem, es pe ci al men te
ao che fe de pa u pe ra do e, mais do que to dos, ata ca do do mal. Ron don res -
pon deu-lhe que o che fe da ex pe di ção era o úni co dos seus mem bros que
não po dia vol tar atrás; que fos sem, pois, exa mi na dos e man da dos re -
gres sar to dos os do en tes que pre ci sa vam des sa pro vi dên cia; ele, po rém, se gui -
ria sem pre, ain da que fi cas se só. No dia an te ri or, ti nha an da do seis lé -
guas a pé.

Dou tra vez, qua se no ter mo da vi a gem, quan do a can sa da e
re du zi da co mis são es pe ra va fa zer, com re la ti va su a vi da de, o res to da
eta pa, eis que um rio ca u da lo so se lhe de pa ra, obs tru in do o ca mi nho in -
fi ni to. Por esse tem po ne nhum só ho mem, in clu si ve o che fe, de i xa va de ter 
fe bre di a ri a men te. Os po bres sol da dos ar ria ram, pois, por ter ra, ani qui -
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la dos e sem es pe ran ça, dis pos tos a aca bar ali aque la vida de so fri men tos
e tra ba lhos ina u di tos. Ron don, num re lan ce, viu pron ta men te a gra vi da -
de da si tu a ção, e, sem per da de tem po, or ga ni zou, com um cou ro de boi,
uma pe lo ta; e, ape sar de en fra que ci do como se acha va, co me çou a atra ves -
sar a nado o rio, ar ras tan do de cada vez um com pa nhe i ro so bre a im -
pro vi sa da em bar ca ção. De po is de ter exe cu ta do vá ri as ve zes essa pe no sa fa -
ça nha, os sol da dos res tan tes, ani ma dos por tão edi fi can te exem plo, tro ca -
ram o aba ti men to em que se acha vam por um der ra de i ro es for ço, e pas -
sa ram a aju dar o seu che fe.

Fo ram ras gos como es tes que sal va ram a ex pe di ção e per mi ti -
ram a te ne bro sa tra ves sia, inu til men te ten ta da des de o Ba rão de Lang sdorff  
até nos sos dias.

A vida do Co ro nel Ron don cons ti tui, como se vê, um
exem plo, um es tí mu lo para a mo ci da de; e só por isso a da mos aqui su -
ma ri a men te, nas suas li nhas ge ra is.

Cân di do Ma ri a no da Sil va Ron don nas ceu, ór fão de pai, no
lu gar de no mi na do Mi mo so, nas cer ca ni as de Cu i a bá, a 5 de maio de
1865. Aos dois anos, per deu sua mãe; foi en tão en tre gue aos cu i da dos de 
seu avô, em cuja com pa nhia apren deu a ler, e de po is en vi a do ao seu tio
pa ter no e tu tor, Ma nu el R. da Sil va Ron don, em Cu i a bá. Aí, ma tri cu lou-se
no Li ceu, ob ten do aos 16 anos o di plo ma de pro fes sor pú bli co. Por fal ta
de re cur sos que lhe per mi tis sem es tu dar de ou tro modo, as sen tou pra ça
em no vem bro de 1881, com o fim de se ma tri cu lar na Esco la Mi li tar.
Não ten do ob ti do ma trí cu la no ano se guin te, foi, pe las suas ha bi li ta ções,
no me a do ama nu en se do quar tel-mes tre-ge ne ral, apro ve i tan do as fol gas
para fa zer exa me na Instru ção Pú bli ca. Ma tri cu lou-se na Esco la Mi li -
tar do Rio de Ja ne i ro em 1883; em 1886, foi no me a do al fe res-alu no; e,
em 1889, con clu iu o seu cur so, após a pro cla ma ção da Re pú bli ca, em
que to mou par te como le gi o ná rio da que la es co la. Re ce beu o grau de ba -
cha rel em Ma te má ti ca, Ciên ci as  Fí si cas e Na tu ra is em 1890, ano em
que foi pro mo vi do a 2º e 1º te nen te.

Data daí a sua pe re gri na ção pe los ser tões des co nhe ci dos.
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No me a do, logo de po is de pro mo vi do, aju dan te da co mis são de
li nhas te le grá fi cas de Cu i a bá ao Ara gua ia, che fi a da pelo en tão Co ro nel
Go mes Car ne i ro, me ses de po is fez a pri me i ra tra ves sia des sas re giões e
foi o úni co ex pe di ci o ná rio que a le vou a ter mo. No de cur so des ses tra ba -
lhos, Ben ja min Cons tant, seu mes tre e gran de apre ci a dor, no me ou-o
subs ti tu to duma ca de i ra de Ma te má ti ca da Esco la Mi li tar, ca de i ra
que, cu mu la ti va men te à de As tro no mia, veio a re ger mais tar de, ter mi -
na da a sua pri me i ra co mis são.

Em 1892, acen tu an do-se as suas cren ças po si ti vis tas, pe diu
de mis são do car go de pro fes sor, por lhe pa re cer essa fun ção in com pa tí vel
com as re gras que lhe pres cre via a sua re li gião.

Foi en tão no me a do che fe do dis tri to te le grá fi co de Mato Gros so,
com 100 lé guas de ser tão, e en car re ga do da con ser va ção da li nha de
Cu i a bá ao Ara gua ia, li nha em que, como já se viu, co la bo rou em
1890. Fez por essa oca sião no tá ve is me lho ra men tos nas li nhas e cons -
tru iu ca sas para os seus fun ci o ná ri os, até en tão alo ja dos em ran chos de
sapé. Foi gra du a do no pos to de ca pi tão em se tem bro de 1892.

Em abril do ano se guin te, foi cha ma do ao Rio de Ja ne i ro pelo
Ma re chal Flo ri a no Pe i xo to, que o en car re gou da cons tru ção duma es tra -
da es tra té gi ca li gan do Cu i a bá ao Ara gua ia, com inú me ras obras-de-arte
in dis pen sá ve is. Me teu logo mãos à em pre sa, cu jos tra ba lhos fo ram sus pen sos
em co me ço de 1894, pelo Go ver no Pru den te de Mo rais.

No va men te man da do para o seu dis tri to te le grá fi co, ape nas
com a ver ba des ti na da à con ser va ção, exe cu tou, com mi la gres de eco no -
mia, a re cons tru ção da li nha in ter rom pi da.

Re gres sou ao Rio em 1898 e foi no me a do au xi li ar téc ni co
da Inten dên cia-Ge ral da Gu er ra. Em 1900, par tiu no va men te para
Mato Gros so, como che fe da cons tru ção duma li nha te le grá fi ca de Cu i a -
bá a Co rum bá, com ra mi fi ca ções para Aqui da u a na e For te de Co im bra
– obra essa re pu ta da de di fi cí li ma exe cu ção, em vir tu de de inú me ros
tre chos de iga pó que tor na vam im pra ti cá vel gran de par te da re gião
que de veria re ce ber os pos tes. Ape sar da es cas sez dos re cur sos, agra va da

16 Mis são Ron don



por tro pe ços e con tra tem pos de toda a sor te, Ron don le vou a bom-ter mo
essa nova mis são, e, a 1º de ja ne i ro de 1904, era a li nha in te i ra men te
ina u gu ra da.

No de cur so des sa co mis são, foi, em 1903, pro mo vi do a ma jor.
Re sol veu de po is o Go ver no pro lon gar a li nha do sul do Esta -

do, le van do o te lé gra fo a Ni o a que, Mi ran da, Por to Mur ti nho, Mar ga ri -
da e Bela Vis ta, na fron te i ra com o Pa ra guai, e foi Ron don es co lhi do
para essa gra ve em pre sa. O de sen vol vi men to da pri mi ti va mis são per mi -
tiu-lhe fa zer im por tan tes ex plo ra ções que tor na ram co nhe ci das re giões
vas tís si mas, de ter mi nar a po si ção  ge o grá fi ca de vá ri os pon tos e tra var  
co nhe ci men to com inú me ras tri bos des co nhe ci das, cuja ami za de con quis -
tou com o seu tra to ame no.

Em 1906, es ta va con clu í da essa co mis são.
Ron don, que nes se ano che ga ra com a li nha a Bela Vis ta, vol tou

a Cu i a bá e par tiu daí para esta ca pi tal, onde vi nha or ga ni zar as
plan tas e o re la tó rio dos ser vi ços.

O re sul ta do des se re la tó rio foi o en car go dou tra mis são, a ma i or 
de to das, da qual foi in cum bi do pelo Pre si den te Afon so Pena e que tor nou o 
seu nome es ti ma do de quan tos bra si le i ros pre zam a ter ra em que nas ce -
ram. Re sol ven do o Sr. Afon so Pena cons tru ir a li nha-tron co de Mato
Gros so ao vale do rio Ma de i ra, para de po is a le var ao Acre, a Pu rus e 
Ju ruá, como tam bém a Ma na us, con vi dou Ron don para che fi ar essa nova
co mis são, que era, por as sim di zer, um com ple men to das que já de -
sem pe nha ra. Ace i to o con vi te, sem va ci la ções, Ron don ime di a ta men te ela -
bo rou, com o Mi nis tro Cal mon, as ins tru ções pu bli ca das no Diá rio
Ofi ci al em maio de 1907.

Tão gran de era o acer vo de ser vi ços – ex plo ra ções ge o ló gi cas,
ge o grá fi cas,  bo tâ ni cas e mi ne ra ló gi cas a efe tu ar, po si ções a de ter mi nar,
me di an te co or de na das, tri bos a con quis tar, tudo num ter re no as pér ri mo
– que qua se não hou ve pro fis si o nal que não o jul gas se im pra ti cá vel.

Um de les che gou a vir a pú bli co de mons trar essa ine xe qüi -
bi li da de e pro por, em con tra po si ção, o lan ça men to dum cabo sub flu vi al.

Mis são Rondon 17



Hou ve, fe liz men te, ou tro pro fis si o nal que saiu a cam po e, com
a res pon sa bi li da de do seu nome, não me nos aca ta do, de fen deu o pro je to e
as suas ins tru ções.

Ron don deu ao as sun to, três anos após, o ar gu men to de ci si vo:
a sua glo ri o sa tra ves sia, co me ça da em 1907 e ter mi na da em 1910, com a
sa í da da co mis são nas águas do Ma de i ra.

É essa tra ves sia imor tal e os tra ba lhos sub se qüen tes, re a li -
za dos sob a di re ção de Ron don, que se vão co nhe cer na sé rie de ar ti gos
que hoje ini ci a mos, de po is de ou vir o ilus tre ser ta nis ta e al guns dos seus
com pa nhe i ros de pe re gri na ção, e de com pul sar do cu men tos va li o sos que
nos fo ram gen til men te ofe re ci dos pelo Escri tó rio Cen tral da Co mis são
Ron don, no Rio de Ja ne i ro.
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I 

ESTES apon ta men tos têm de ver sar so bre um dos mais
gi gan tes cos em pre en di men tos até hoje re a li za dos en tre nós, com o fim
de des bra var re giões ain da sel va gens do ter ri tó rio da nos sa Pá tria e en -
tre gá-las à vida ci vi li za da.

Sob mu i tos as pec tos, tal em pre en di men to cons ti tui uma com -
ple ta ino va ção nos pro ces sos an te ri or men te em pre ga dos para a aber tu ra 
dos ser tões bra si le i ros, por que só en tão se pro ce deu se gun do um pla no
pre vi a men te es ta be le ci do e me to di ca men te de sen vol vi do.

De fato, a obra ini ci a da e le va da a ter mo pelo Co ro nel Ron don
não con sis tiu em con si de rar por uma só das suas fa ces o pro ble ma ofe -
re ci do por aque les ter ri tó ri os; ao con trá rio dis so, ata cou e re sol veu em
toda a sua com ple xi da de, fa zen do con ver gir para um ob je ti vo úni co,
como par tes co ne xas e ne ces sá ri as da mes ma cons tru ção, os tra ba lhos
que, em ou tros ser tões, ti nham sido re a li za dos se pa ra da men te, sem idéia 
al gu ma do con jun to.

Antes do Co ro nel Ron don, mu i tas ex pe di ções di ri gi das por
ho mens de re co nhe ci da com pe tên cia ci en tí fi ca per cor re ram o in te ri or
do Bra sil, ora com o fito de des co ber tas ge o grá fi cas, ora para es tu dos
et no grá fi cos, ou ain da vi san do ou tros fins, em ge ral de al can ce pu ra -
men te es pe cu la ti vo. Os re sul ta dos das in ves ti ga ções as sim re a li za das não 



se ar ti cu la vam, po rém, como ele men tos ne ces sá ri os dum pro je to an te ri or -
men te de li ne a do para se con se guir a ocu pa ção do ter ri tó rio ex plo ra do
ou o apro ve i ta men to das ri que zas nele des co ber tas, e, mu i to me nos,
para se da rem os me i os de as si mi lar aos da nos sa ci vi li za ção os cos tu -
mes dos in dí ge nas. De ma ne i ra que as ter ras, os rios e as po pu la ções,
des sa for ma des ven da dos, con ti nu a vam es tra nhos à nos sa vida na ci o nal.

Qu an do, mais tar de, a es ses lu ga res co me ça vam a che gar os
pri me i ros ci vi li za dos, quer fos sem le va dos por um sim ples mo vi men to
de ini ci a ti va par ti cu lar, quer para a re a li za ção de al gum tra ba lho au to ri -
za do pelo Go ver no, a ocu pa ção se ini ci a va e pros se guia sem ou tra ori en ta -
ção, se não a que era di ta da pe las ins pi ra ções in co e ren tes dos in te res ses
in di vi du a is, ou dos de em pre sas de fins es pe ci a lís si mos, na tu ral men te
ab sor vi das por pre o cu pa ções de or dem téc ni ca e ou tras que só po di am
in te res sar à sua pró pria exis tên cia.

A to ma da de pos se do ser tão fa zia-se, pois, ao aca so, com
gran de sa cri fí cio de vi das, de es for ços e de ca pi ta is. E, como tal mo vi -
men to pre ce dia de mu i tos anos qual quer pen sa men to do Go ver no de o
fa zer acom pa nhar de me di das de po li ci a men to, o re sul ta do era fi car o
novo nú cleo de po pu la ção en tre gue à pre po tên cia dos maus ins tin tos de 
ele men tos per ver sos, fu gi dos à per se gui ção da jus ti ça das ci da des.

De cer to, to dos so fri am en quan to per du ra va se me lhan te es ta do
de co i sas; mas a si tu a ção mais pre cá ria e dig na de lás ti ma era aque la a que
fi ca vam re du zi dos os an ti gos mo ra do res do ter ri tó rio re cém-ocu pa do.

Alu di mos aos in dí ge nas. A es ses só lhes res ta va es co lher en tre 
a mor te, de fen den do a arco e a fle cha as suas flo res tas e fa mí li as ou a
su je i ção a se rem es po li a dos das suas ter ras e a fi ca rem re du zi dos à mi sé -
ria e às úl ti mas ab je ções do al co o lis mo e da pros ti tu i ção.

Por isso as co mis sões, que se ti nham en car re ga do de des ven -
dar os se gre dos ge o grá fi cos, bo tâ ni cos, et no grá fi cos, etc., do ser tão,
ul te ri or mo vi men to de ocu pa ção; e este se ini ci a va e con su ma va, como
se nun ca ti ves sem exis ti do as sá bi as con clu sões ci en tí fi cas di vul ga das
por aque las.

Tais in con ve ni en tes não se de ram na aber tu ra do vas to ser tão
do ex tre mo no ro es te de Mato Gros so por que aí os tra ba lhos de re co -
nhe ci men to e de ter mi na ções ge o grá fi cas, do es tu do das ri que zas mi ne ra is,
da cons ti tu i ção do solo, do cli ma, das flo res tas e dos rios se fi ze ram ao
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mes mo tem po e acom pa nha ram pari pas su os de cons tru ção da li nha te le -
grá fi ca, do tra ça do de es tra das de pe ne tra ção, do lan ça men to de fun da -
ções de fu tu ros cen tros po pu lo sos, de ins ta la ção das pri me i ras la vou ras
e dos pri me i ros nú cle os de cri a ção de gado. Numa pa la vra: a ex plo ra ção 
ci en tí fi ca do ter ri tó rio e a sua in cor po ra ção ao mun do ci vi li za do for ma -
ram os ele men tos ne ces sá ri os dum só em pre en di men to.

E para que nada fal tas se a essa obra já de si tão gran di o sa,
jun tou-lhe o Co ro nel Ron don a so lu ção dos pro ble mas que, por to das
as re giões ain da sel va gens da Amé ri ca, an dam li ga dos ao es ta be le ci men to
dos pri me i ros con ta tos en tre ci vi li za dos e abo rí gi nes.

Gra ças aos es for ços de ex clu si va ini ci a ti va do be ne mé ri to
ser ta nis ta, gra ças à sua co ra gem mo ral e in que bran tá vel fir me za do seu 
ca rá ter, que o sus ten ta ram no ca mi nho aber to por uma con cep ção nova
e ori gi nal des ses pro ble mas e do modo de os re sol ver, na con quis ta do
no ro es te mato-gros sen se, não se ti ve ram de la men tar as ce nas bár ba ras,
ul tra jan tes da nos sa ci vi li za ção, de que fo ram te a tro ou tros ser tões do
Bra sil, onde os ci vi li za dos pe ne tra ram e se es ta be le ce ram de arma em pu -
nho, ma tan do e ex ter mi nan do as res pec ti vas po pu la ções in dí ge nas.

Ao con trá rio de tudo quan to até en tão se ti nha vis to e se
sa bia ter sido fe i to, den tro e fora do Bra sil, para se con se guir a ocu pa ção 
de re giões bra vi as, as sis ti mos ao es pe tá cu lo in te i ra men te iné di to do Co ro -
nel Ron don en tre gar à pá tria, não só um ter ri tó rio ain da des co nhe ci do,
mas tam bém toda a po pu la ção que nele exis tia, já man sa men te afe i ço a da à
nos sa gen te e pre pa ra da para re ce ber as mo di fi ca ções dos nos sos usos e 
cos tu mes, da nos sa vida e da nos sa in dús tria.

Com o que te mos dito até aqui, vi sa mos ape nas an te ci par o
ju í zo que na tu ral men te não de i xa rá de ser for ma do por quem quer que
te nha ou ve nha a ter co nhe ci men to in te gral dos tra ba lhos re a li za dos
pelo Co ro nel Ron don na che fia da Co mis são de Li nhas Te le grá fi cas de
Mato Gros so ao Ama zo nas. To dos ve rão que es ses tra ba lhos se re ves -
tem dum ca rá ter in con fun dí vel com os de pre ce den tes ex pe di ções, que
se no ta bi li za ram pres tan do ao Bra sil inol vi dá ve is ser vi ços na obra já
se cu lar da con quis ta e da ci vi li za ção do seu vas to hin ter land.

Os ser vi ços pres ta dos pelo Co ro nel Ron don, numa ação que
se sus ten ta há já um quar to de sé cu lo, abran gem um cam po mu i to mais
vas to e com ple xo do que esse de as si mi la ção de ter ri tó ri os inex plo ra dos
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e das res pec ti vas po pu la ções au tóc to nes ao nos so meio ci vi li za do. Eles
com pre en dem, an tes de tudo, uma sé rie de obras re cla ma das por ne ces -
si da des ina diá ve is da de fe sa mi li tar das nos sas fron te i ras e da con ser va ção 
da nos sa dig ni da de de na ção au tô no ma e ze lo sa da sua in de pen dên cia
po lí ti ca.

Para se po der for mar uma idéia des ses tra ba lhos é que fi ze -
mos esta ex po si ção, nar ran do as con di ções em que Ron don ini ci ou a
sua glo ri o sa car re i ra e os en car gos de que se de sem pe nhou, an tes de
con clu ir o gran de em pre en di men to de des bra va men to dos ser tões do
no ro es te mato-gros sen se.

________

Abran ge rão as nos sas in for ma ções os se guin tes pon tos in te -
res san tes:

I. Expe di ções para re co nhe ci men to do tra ça do das li nhas e
ex plo ra ções ge o grá fi cas dos ser tões.

II. Cons tru ção da li nha-tron co e ra ma is, e tra ba lhos ane xos.
III. Prin ci pa is re sul ta dos das ex plo ra ções ge o grá fi cas e ri que -

za dos ser tões do no ro es te mato-gros sen se.
IV. Po pu la ções in dí ge nas en con tra das nes ses ser tões; con tac -

tos e re la ções es ta be le ci dos en tre elas e a Co mis são Ron don.
V. Expe di ção Ro o se velt para de ter mi na ção do cur so do rio da 

Dú vi da.
No pri me i ro des ses pon tos, es tão in clu í dos: o es tu do do tra ça -

do do  ra mal de S. Luís de Cá ce res; a pri me i ra ex pe di ção de pe ne tra ção
no ser tão, para des co bri men to do rio Ju ru e na, em 1907; se gun da ex pe -
di ção de pe ne tra ção no ser tão até a ser ra do Nor te, em 1908; ter ce i ra
ex pe di ção de pe ne tra ção, de Ta pi ra puã, no rio Se po tu ba (aflu en te do
Pa ra guai), a San to Antô nio do Ma de i ra, em 1909, e as ul te ri o res ex pe di ções 
para re co nhe ci men to e le van ta men to dos cur sos dos rios Jaci-pa ra ná,
Ja ma ri, Ji-pa ra ná, Iquê, Ju ru e na, Ari nos, S. Ma nu el e do San gue.
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II 

EM 1888, o Go ver no do Impé rio, ce den do à pres são da
evi dên cia dos fa tos que, há mu i to tem po, cla ma vam pela ne ces si da de de
se acu dir à se gu ran ça do país, do lado de Mato Gros so, man dou ini ci ar a
cons tru ção duma li nha te le grá fi ca que, par tin do de Fran ca e pas san do por 
Ube ra ba, de man das se Go iás, com o fito de mais tar de atin gir Cu i a bá.

A di re ção des sa obra foi con fi a da ao Ge ne ral Cu nha Ma tos.
Era, po rém, tão pre men te a ur gên cia de se ti rar Mato Gros so

do iso la men to em que ja zia que, no ano se guin te, o mes mo Go ver no se
viu obri ga do a ado tar me di das ten den tes a ace le rar a ter mi na ção da que -
les tra ba lhos, cri an do para isso ou tra tur ma de en ge nhe i ros mi li ta res, en -
car re ga dos de ata car a cons tru ção da li nha de Cu i a bá para um pon to do
rio Ara gua ia, onde ela se de ve ria en con trar com a que avan ça va de Go iás.

Tais pro vi dên ci as, po rém, não pro du zi ram o de se ja do efe i to e a 
pro cla ma ção da Re pú bli ca veio en con trar as duas co mis sões qua se en sa i an do 
os pri me i ros pas sos, an tes de afron ta rem as di fi cul da des do ser tão.

De o do ro, que pou co an tes es ti ve ra de ob ser va ção nas fron te i ras, 
com um cor po do Exér ci to, ti nha, por ex pe riên cia pró pria, co nhe ci men to
de quão ur gen te se tor na va a ta re fa de se es ta be le cer a li ga ção te le grá fi ca 
de Mato Gros so com a ca pi tal do país. Não me nos ra di cal era, nes se as -
sun to, a opi nião de Flo ri a no Pe i xo to.



De res to, tais eram as di fi cul da des acu mu la das pela po lí ti ca do 
Impé rio, nas suas re la ções com as re pú bli cas pla ti nas, que es sas re la ções
ha vi am atin gi do o má xi mo de ten são ain da com pa tí vel com a es pe ran ça
de se evi tar uma ca la mi to sa ex plo são.

Não ha via, pois, tem po a per der. Flo ri a no, pri me i ro como
aju dan te-ge ne ral do Exér ci to e, logo de po is, na qua li da de de mi nis tro da 
Gu er ra, tra tou de apres sar o an da men to da que las obras, im pri min -
do-lhes um im pul so vi go ro so e de ci si vo. Para isso re or ga ni zou as duas
co mis sões con fi an do a che fia da pri me i ra ao en tão Co ro nel Ewer ton
Qu a dros e a da se gun da ao Ma jor Go mes Car ne i ro, que foi de po is o he -
rói do cer co da Lapa.

Os tra ba lhos por este ini ci a dos em 1890 e pros se gui dos com
in ten sa ati vi da de, se gun do os mé to dos usa dos em cons tru ções ex pe di -
tas, ter mi na ram no úl ti mo dia de abril do ano se guin te.

No cur to pe río do de 13 me ses, Go mes Car ne i ro es ten deu
514 qui lô me tros de fios te le grá fi cos, des de Cu i a bá até o rio Ara gua ia.
Ewer ton Qu a dros, par tin do de Go iás, só atin giu esse pon to sete me ses
mais tar de, isto é, em de zem bro.

Foi na exe cu ção des sa gran de obra, re a li za da no meio de gra ves
apre en sões pa trió ti cas, que se ina u gu rou a car re i ra de ser ta nis ta do Co ro -
nel Ron don.

Em 1889, quan do Go mes Car ne i ro o con vi dou para ir to mar
par te nos tra ba lhos da cons tru ção da li nha, na qua li da de de seu aju dan -
te, Ron don ace i tou gos to sa men te o con vi te e, aban do nan do a vida que
se lhe ofe re cia sob os mais fa vo rá ve is aus pí ci os na ci da de, in ter nou-se
no ser tão, onde, num la bu tar qua se in ces san te de 25 anos se gui dos, veio
cons tru in do, ao lado dos seus tra ba lhos, esse ad mi rá vel edi fí cio, que é
mais do que o da glo ri fi ca ção do seu nome, por que cons ti tui uma das
mais de ci si vas ma ni fes ta ções da ín do le, do ca rá ter e do sen ti men to da
alma bra si le i ra, fe i ta de de sin te res se, de ar ro jo e de de vo ta men to a idéi as 
no bres e ale van ta das.

Ter mi na da a cons tru ção da li nha de Cu i a bá ao Ara gua ia, em
30 de abril de 1891, vol tou Ron don ao Rio de Ja ne i ro, onde as su miu a
re gên cia da ca de i ra de As tro no mia e a re pe ti ção da de Me câ ni ca Ra ci o -
nal, na Esco la Mi li tar.
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A ins tân ci as, po rém, de Go mes Car ne i ro, que se tor na ra seu
gran de ad mi ra dor, já no ano se guin te, 1892, Ron don re gres sa va para
Mato Gros so, no me a do che fe de Dis tri to e lnspe tor per ma nen te dos
des ta ca men tos mi li ta res ins ta la dos ao lon go da li nha te le grá fi ca – car gos 
es ses que de sem pe nhou até 1908. Den tro des se pe río do, re cons tru iu a
li nha de Cu i a bá, trans for man do em obra de fi ni ti va e du ra dou ra o que
até en tão era uma sim ples cons tru ção exe cu ta da pe los mé to dos cha ma dos
de cam pa nha.

Ain da na vi gên cia des sa co mis são, em 1894, ten do sur gi do na
po lí ti ca in ter na ci o nal mo ti vos para cer tas apre en sões e tor nan do-se por
isso ne ces sá ria a ado ção de me di das aca u te la do ras dos in te res ses das
nos sas lon gín quas fron te i ras, foi Ron don en car re ga do pelo Ma re chal
Flo ri a no de adap tar o pi ca dão da li nha te le grá fi ca às con di ções duma
es tra da de ro da gem. Esses tra ba lhos, vi go ro sa men te ata ca dos, não se
con clu í ram, por que, no de cur so da sua exe cu ção, se des fez a nu vem
ame a ça do ra que, por al gum tem po, pa i ra ra so bre as nos sas ca be ças.

O úl ti mo se mes tre de 1899 pas sou-o Ron don no Rio, de sem -
pe nhan do o car go de au xi li ar téc ni co da Inten dên cia-Ge ral da Gu er ra,
que aca ba va de ser re or ga ni za da.

Já por esse tem po se ha via tor na do bas tan te sen sí vel a in su fi -
ciên cia da li ga ção te le grá fi ca de Cu i a bá ao Rio, para nos ga ran tir a de fe sa
das vas tas e des guar ne ci das fron te i ras mato-gros sen ses.

A con ve niên cia de do tar Co rum bá com aque le pro ces so de
co mu ni ca ções rá pi das e se gu ras era re co nhe ci da des de os tem pos da
mo nar quia. Nes se sen ti do três ten ta ti vas se ha vi am fe i to. A pri me i ra,
re a li za da pe los en ge nhe i ros mi li ta res Ja ques Ou ri que, Men des de Mo ra is 
e ou tros, por or dem de De o do ro, quan do es te ve com o cor po de Exér -
ci to de ob ser va ção na fron te i ra de Mato Gros so, vi sa va li gar aque la ci da de
à ca pi tal da pro vín cia; a se gun da, pro je ta da e ape nas ini ci a da por Ewer ton 
Qu a dros, ti nha por mira che gar ain da àque la ci da de, par tin do de Ube ra ba 
e pas san do por Co xim; e, fi nal men te, a ter ce i ra de ve ria ter o mes mo
pon to ter mi nal que a pre ce den te, sa in do, po rém, duma es ta ção da li nha
de Cu i a bá ao Ara gua ia.

De to das es sas ten ta ti vas foi a ter ce i ra, di ri gi da pelo en tão
Ma jor Ben to Car ne i ro Mon te i ro, a úni ca que che gou a es ten der cer ca de 
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uma cen te na de qui lô me tros de fios, não pas san do, to da via, do rio S.
Lou ren ço.

Ago ra, po rém, cu i da va-se de fa zer obra mu i to mais ex ten sa e
com ple ta do que a de to dos es ses pro je tos. Pelo novo pla no, or ga ni za do 
no novo De par ta men to da Guer ra, tor na va-se pre ci so en cer rar os prin -
ci pa is pon tos es tra té gi cos dos con fins do Bra sil com o Pa ra guai e a Bo lí -
via, nas ma lhas duma gran de rede te le grá fi ca, cu jos fios, en fe i xan do-se
em Cu i a bá, per mi tis sem ao go ver no cen tral e à  na ção es tar em cons tan te 
co mu ni ca ção com aque las lon gín quas pa ra gens do nos so ter ri tó rio e so -
bre elas exer cer ati va e pro ve i to sa vi gi lân cia. Para essa em pre sa, era for -
ço so con tar com di fi cul da des ma i o res do que as que se cos tu mam en -
con trar no in te ri or do Bra sil, des de que se te nham de trans por tar far dos 
con si de ráve is, ga ran tir a sub sis tên cia de pes so al nu me ro so e uti li zar os
ser vi ços de mu i tos ho mens, por que o prin ci pal te a tro de ope ra ções de
tal em pre sa se ri am os in son dá ve is pan ta na is do Pa ra guai.

Foi ain da a Ron don que o Go ver no da Repú bli ca, em 1900,
sen do mi nis tro da Gu er ra o Ma re chal Mal let, con fi ou a exe cu ção das
obras des se pro je to, di re ta men te for mu la do so bre con si de ra ções que di -
zem res pe i to aos me i os de se sal va guar da rem in te res ses vi ta is da na ção.

Os tra ba lhos de cons tru ção des sa rede abran ge ram o pe río do
com pre en di do de 1900 a 1906, ano em que ela fi cou aca ba da, com 1.746 
qui lô me tros e 813 me tros de fios, ser vin do 17 es ta ções. A fron te i ra do
Pa ra guai fi cou li ga da por dous pon tos prin ci pa is – Por to Mur ti nho e Bela 
Vis ta – e a da Bo lí via por ou tros dous – Co rum bá e Co im bra –, sem
con tar com um ter ce i ro, S. Luís de Cár ce res, sede, como os de ma is, de
es ta ci o na men to de for ças mi li ta res, mas não co lo ca do, como aque les,
qua se so bre a li nha que mar ca a ter mi na ção do ter ri tó rio bra si le i ro.

No de sem pe nho des ta im por tan te co mis são, não se li mi tou
Ron don a exe cu tar as obras in dis pen sá ve is à ca bal ins ta la ção dos ser vi -
ços te le grá fi cos de que fora en car re ga do: mas, des do bran do a sua pro di -
gi o sa ati vi da de, re a li zou uma sé rie enor me de ex plo ra ções ten den tes a
des ven dar os se gre dos dos pan ta na is, exe cu tan do es tu dos ge o grá fi cos,
fa zen do a de ter mi na ção pre ci sa das co or de na das de pon tos que po de ri am 
ser vir de base a fu tu ras ope ra ções ge o dé si cas, de tal sor te que, de po is
dis so, a vas tís si ma re gião sul-mato-gros sen se se tor nou uma das mais
bem co nhe ci das de todo o ter ri tó rio na ci o nal, não só do pon to de vis ta
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car to grá fi co, mas tam bém dos re la ti vos à sua po pu la ção, ri que zas na tu ra is 
do solo, sua ca pa ci da de de pro du ção, re cur sos atu a is, vias de co mu ni ca -
ção e ou tros ele men tos ne ces sá ri os para fa ci li tar qual quer ação pos te ri or 
do Go ver no na que las pa ra gens.

Infe liz men te os re la tó ri os em que se acham con sig na dos es tes 
tra ba lhos e es tu dos e que fo ram en tre gues a tem po aos Mi nis té ri os da
Gu er ra e da Vi a ção, ja zem ain da su mi dos no fun do dal gu ma pra te le i ra
dos ar qui vos da que las re par ti ções, de en vol ta com os inú te is ca lha ma ços 
da bu ro cra cia in dí ge na. Vá ri os es tu di o sos – como o Sr. Ba rão Ho mem
de Melo, que de les se ser viu para o tra ça do do mapa de Mato Gros so no 
seu Atlas – os têm con sul ta do e ti ra do pro ve i to do ri quís si mo ma nan ci al 
de in for ma ções que eles ofe re cem a res pe i to de tudo quan to in te res sa
àque la re gião, para a con fec ção de pro je tos dos no vos em pre en di men tos 
que se vão re a li zan do.

________

Pro cu ra mos nas li nhas an te ri o res dar uma idéia dos tra ba lhos
pres ta dos pelo Co ro nel Ron don, no pe río do com pre en di do en tre 1890
e 1906. Por essa des cri ção, po rém, ape nas se po de rá ver um dos as pec tos
da obra por ele re a li za da. Pro cu ra re mos ana li sar ou tros as pec tos des se
mo nu men tal tra ba lho; e do es tu do fe i to se con clu i rá que co mis sões de
ob je ti vo ori gi na ri a men te es tra té gi co, nas mãos de Ron don, as su mi ram o
ca rá ter de em pre en di men tos de lar ga en ver ga du ra ci en tí fi ca, ci vi li za do ra 
e po lí ti ca. 

Já alu di mos aos tra ba lhos com que ele en ri que ceu os  co nhe -
ci men tos ge o grá fi cos da vas ta re gião do sul de Mato Gros so. No en tan -
to, não de ve mos daí in fe rir que a sua alma seja de fe i ção a ti rar o im pul -
so dos seus mais ín ti mos mo vi men tos, do gozo de sur pre en der no vos
in ci den tes to po grá fi cos e a in fla mar-se di an te da fria con tem pla ção das
cou sas da na tu re za mor ta. Se ti ver mos de lhe cha mar geó gra fo – que  o
tem sido e emi nen te – de ve re mos  en ten der esse títu lo no sen ti do com
que fi cou, de po is de ter sido re al ça do pela fi gu ra hu ma nís si ma de Cân -
di do Ron don, que, na que la re gião, quan do pro fun da men te a es tu da, só
o faz pelo amor in fi ni to que sen te pelo ho mem que a ha bi ta e pe los
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me i os de que as sim fica ar ma do para me lhor o ser vir e be ne fi ci ar, des -
bas tan do-lhe as ru de zas sel vá ti cas, do mes ti can do-o e so ci a bi li zan do-o.

Não exis tis sem, nos bra vi os ser tões da nos sa pá tria, po pu la -
ções des pro te gi das, so fre do ras e até mesmo per se gui das e fla ge la das, e
cer ta men te ele se não te ria en tre gue, de cor po e alma, a essa in gen te
mis são, obri ga do a man ter, em cin co lus tros se gui dos, uma in con ce bí vel
ati vi da de fí si ca, para ven cer, numa luta sem tré guas, o can sa ço de in ter -
mi ná ve is vi a gens a pé, a ca va lo e em ca noa; ago ra, de ba i xo de agua ce i ros 
di lu vi a nos, logo re que i ma do pe las ar den ti as duma ca ní cu la im pi e do sa;
sem pre mal ali men ta do, mu i tas ve zes sem ali men to al gum e cur tin do as
tor tu ras da sede; ou tras ve zes, obri ga do a pal mi lhar lé guas e lé guas, car -
re gan do o peso da sua pró pria ba ga gem, tre men do de fe bre, sob a in fluên -
cia agô ni ca dum aces so pa lú di co. De po is, as no i tes maldor mi das, qua se
sem pre ao re len to, ex pos to às in tem pé ri es; au sen tes to dos os ca ri nhos e
con for tos do lar aman tís si mo; pri va do, não por dias, não por me ses, mas 
por anos e anos, do con ví vio da fa mí lia e da so ci e da de; e só atra vés das
nu vens de sa u da des in fin das en tre ven do as ima gens que ri das da es po sa
no bi lís si ma e dos fi lhos es tre me ci dos...

A tão gran de em pre en di men to se de vo tou o Co ro nel Ron don,
pelo sen ti men to de com pa i xão de que se en cheu a sua alma, quan do viu e 
co nhe ceu o es ta do de mi sé ria e de aban do no em que vi vi am as po pu la -
ções ser ta ne jas. Des tas, po rém, ha via uma des gra ça da e mais ca re ce do ra
de pi e da de do que to das as ou tras, por que vi via re pe li da de toda a par te e
por to dos, sem po der en con trar, nem nos úl ti mos re ces sos das ma tas se -
cu la res em que pro cu ra abri go para as re lí qui as da sua raça in fe liz, a paz e
o sos se go de que pre ci sa va, para cri ar os fi lhos e pro te ger as suas mu lhe -
res e ir mãs con tra a su pre ma inj úria de bes ti a is cons pur ca ções.

Para ela se vol tou, como era de jus ti ça, gran de par te do es for -
ço que Ron don co me çou a de sen vol ver nos ser tões, des de os pri me i ros
pas sos da sua glo ri o sa car re i ra de ser ta nis ta.
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III

A LINHA de Cu i a bá ao Ara gua ia atra ves sa no vale
do rio das Gar ças, uma re gião ha bi ta da por nu me ro so gru po da gran de
na ção dos bo ro ros. Estes ín di os, nos tem pos co lo ni a is, es ti ve ram du ran -
te al gum tem po em re la ção amis to sa com os por tu gue ses, aos qua is
pres ta vam ser vi ços nas vi a gens en tre Cu i a bá e Go iás. De po is, por te rem 
os por tu gue ses pra ti ca do atos de vi o lên cia con tra as mu lhe res, es sas
boas re la ções se in ter rom pe ram e fo ram subs ti tu í das pelo es ta do de
guer ra.  Os ín di os co me ça ram a ata car as tro pas que vi nham de Cu i a bá e 
con se gui ram des tru ir al gu mas; o trá fe go por aque la es tra da tor nou-se di -
fí cil e pe ri go so.

Os por tu gue ses ar ma ram vári as ex pe di ções mi li ta res, au xi li a -
dos por for tes ban dos de guer re i ros da na ção dos ca i após, mas, ain da
as sim, não con se gui ram con ter os des te mi dos bo ro ros. 

Estes fa tos ocor re ram em fins do sé cu lo XVIII e, des de essa
épo ca até 1890, data do iní cio dos tra ba lhos, já re fe ri dos, do Ma jor
Gomes Car ne i ro, man ti ve ram-se sem pre vi vas as hos ti li da des en tre os
ín di os e os ci vi li za dos, sem que o Go ver no ado tas se pro vi dên cia al gu ma 
para fa zer ces sar tão anô ma lo quão des gra ça do es ta do de cou sas.

Em 1890, Gomes Car ne i ro, que era uma gran de ener gia ser vi -
da por uma alma pri mo ro sa, fez pu bli car na que les ser tões que to ma va a



si a de fe sa dos bo ro ros e que fa ria cas ti gar se ve ra men te qual quer pes soa 
que vi es se a pra ti car atos de hos ti li da de con tra aque les ín di os.

Esta me di da me lho rou con si de ra vel men te a si tu a ção dos ha -
bi tan tes do rio das Gar ças. Em 1892, quan do Ron don vol tou a Mato
Gros so, como en ge nhe i ro-che fe do Dis tri to Te le grá fi co e en car re ga do
da cons tru ção de fi ni ti va da li nha de Cu i a bá ao Ara gua ia, um dos seus
pri me i ros cu i da dos foi de sen vol ver e com ple tar a ação ini ci a da por
Gomes Car ne i ro; e com tan to acer to agiu nes ta emer gên ca, que teve a
sa tis fa ção de ver, logo no ano se guin te, os seus es for ços co ro a dos do
mais com ple to êxi to.

De en tão para cá, as re la ções en tre os ci vi li za dos e es ses ha bi -
tan tes do rio das Gar ças têm sido de com ple ta paz. De po is dis so, não se 
re pe ti ram os as sal tos que, ha via já um sé cu lo, pu nham em cons tan te ris -
co as co mu ni ca ções de Go iás com Mato Gros so; e tor nou-se pos sí vel
aos pa dres sa le si a nos, al gum tem po de po is, abrir, nas ime di a ções da
es ta ção Gomes Car ne i ro, um es ta be le ci men to agrí co la em que tra ba -
lham mu i tos des ses ín di os.

No sul de Mato Gros so abun dam os res tos de an ti gas e nu -
me ro sas tri bos in dí ge nas.

Pro fun da men te pa cí fi cos, em bo ra des cen den tes de na ções
ou tro ra mu i to aguer ri das, es ses ín di os vi vem, em gran de par te, pro mis -
cu a men te com os ci vi li za dos e em pre gam-se, como ca ma ra das, nas fa -
zen das de cri a ção, de la vou ra, de ex tra ção da erva-mate, etc. Alguns
ain da apre sen tam ves tí gi os da sua pri mi ti va or ga ni za ção de tri bo; ou -
tros, po rém, vi vem dis per sos, no meio da gran de po pu la ção do Esta -
do. Entre os pri me i ros es tão os ca di u eus que, na his tó ria de Mato
Gros so, se ce le bri za ram com o nome de gua i cu rus, ter rí ve is e va lo ro -
sos ín di os ca va le i ros, que, en tre as suas me mo rá ve is fa ça nhas, con tam
a da to ma da do for te de Co im bra; os te re nas e qui ni qui na us, he rói cos
de fen so res da pas sa gem do Pi qui, no rio Aqui da u a na, que com ba te ram 
vito ri o sa men te con tra uma co lu na in va so ra de pa ra gua i os, a qual se viu 
for ça da a sus tar, nes se pon to, por dous dias, a sua mar cha so bre Co xim;
os gua tós, eter nos ca no e i ros, na clas si fi ca ção de Cou to Ma ga lhães e res tos 
da gran de na ção de ofa iés, ha bi tan tes das ca be ce i ras dos rios Ne gro e
Ta bo co. Entre os se gun dos ci ta re mos os gua na ses, que an ti ga men te
ha bi ta vam o rio Cu i a bá.
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Toda esta po pu la ção vi via no meio da ma i or mi sé ria. De sa lo -
ja dos das suas ter ras, re du zi dos a uma tris te ser vi dão, que nem se pro cu ra va
dis far çar; sem o mí ni mo apo io nas leis, que pa re ci am ter sido fe i tas só
para pro te ger os di re i tos, re a is ou ima gi ná ri os, dos seus tru cu len tos
opres so res; de sam pa ra dos pe las au to ri da des que se não dig na vam ou vir
as suas que i xas, nem re pri mir aten ta dos le va dos a efe i to con tra as suas
pes so as e as das suas mu lhe res e fi lhas – era a vida para es ses ín di os um
far do tão pe sa do, tão tris te e des gra ça do como cer ta men te se ria aque le
com que os du ros es par ta nos fla gi ci a vam os mí se ros ilo tas.

Ron don, no meio das enor mes di fi cul da des da cons tru ção da
rede sul mato-gros sen se (1900-1906), acha va tem po e va gar para acu dir
com o re mé dio ade qua do a di mi nu ir tan tos so fri men tos e tão gran des
mi sé ri as e a re fre ar a in so lên cia dos de sal ma dos re gu lo zi nhos que in fe li -
ci ta vam aque les ser tões.

Foi as sim, por exem plo, que Ron don con se guiu sal var os te re -
nas e qui ni qui na us, al de a dos em Ca cho e i ri nha e Ipe gue, úl ti mos pe da ços 
de ter ras que ain da lhes res ta vam dos seus an ti gos e vas tís si mos do mí ni os.
Ele, em pes soa, au xi li a do pelo en tão al fe res-alu no Ni co lau B. Hor ta Bar -
bo sa, me diu es sas ter ras, pro ce deu ao res pec ti vo le van ta men to e de po is
ob te ve do go ver no do es ta do a ex pe di ção dum ato, em vir tu de do qual
se re co nhe ceu, com to das as for ma li da des le ga is, o di re i to de pro pri e da de 
dos ín di os so bre aque las gle bas.

Das in ter ven ções para pro te ger a se gu ran ça pes so al e a vida
dos sil ví co las, uma das mais ca rac te rís ti cas foi a que Ron don teve de de -
sen vol ver pe ran te o go ver no do es ta do, por meio de re pre sen ta ções, e,
ve ri fi ca da a ine fi cá cia des se meio, di ri gin do-se di re ta men te ao prin ci pal
cul pa do das vi o lên ci as que ele que ria e con se guiu fa zer ces sar. Tra ta va-se
de sal var o que ain da res ta va da tri bo de ofa iés, das ca be ce i ras dos rios
Ta bo co e Ne gro, os qua is  es ta vam sen do sis te ma ti ca men te ca ça dos e ex -
ter mi na dos a ti ros de ca ra bi na pelo Co ro nel José Alves Ri be i ro, sob o
pre tex to de que os ín di os ma ta vam, para co mer, as re ses das suas fa zen das.

Para quem mora na ci da de, nada mais fá cil  de con se guir do
que isso de ob ter das au to ri da des que re pri mam os aten ta dos e até as
sim ples ame a ças con tra a vida e a se gu ran ça pes so al dos in di ví du os.

No in te ri or do país, po rém, uma cou sa que se nos afi gu ra tão
sim ples e na tu ral as su me as pro por ções dum ver da de i ro pro ble ma de
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di fi cí li ma so lu ção; e, em cer tas re giões dos es ta dos lon gín quos, essa di fi -
cul da de é po si ti va men te in su pe rá vel, má xime quan do o de lin qüen te é al -
gum po ten ta do lo cal e as ví ti mas hu mil des re pre sen tan tes das ca ma das
anô ni mas da mas sa po pu lar.

Por aí se po de rá ima gi nar quan to cus tou a Ron don em ener -
gia, per ti ná cia e pa ciên cia, al can çar, não que o Go ver no se de ci dis se a
re pri mir as de su ma nas ca ça das  do Co ro nel Alves Ri be i ro – cou sa que pa -
re ce ter fi ca do pro va do ser im pos sí vel de ob ter-se –, mas que o pró prio
Co ro nel Ri be i ro se con ven ces se de que, as sim pro ce den do, pra ti ca va
atos exe crá ve is e in fa man tes.

Fo ram exa ta men te es ses tra ba lhos e os an te ri or men te enu me -
ra dos que trans for ma ram to tal men te o as pec to da co mis são de que
Ron don fora en car re ga do, nos ser tões de Mato Gros so, pelo Go ver no
da Repú bli ca.

Gra ças a eles, uma ex pe di ção, de fins res tri ta men te téc ni cos,
to mou a fe i ção duma gran de mis são ci vi li za do ra, de lar ga e be né fi ca in -
fluên cia, mo di fi ca do ra das ru des po pu la ções ser ta ne jas.

Qu an do, em fins de 1906, Ron don se re co lhia ao Rio de Ja ne i ro, 
por ha ver ter mi na do a cons tru ção da rede te le grá fi ca nas fron te i ras pa -
ra gua i as e bo li vi a nas, já o seu nome cor ria o Bra sil, ba fe ja do por uma
su a ve aura de glória, que o re co men da va à ad mi ra ção e es ti ma dos seus
con ci da dãos agra de ci dos.

O go ver no do Sr. Afon so Pena pro je ta va en tão uma sé rie de
me di das que com ple tas sem e as se gu ras sem a in cor po ra ção, que se ha via
fe i to ao Bra sil, dos ter ri tó ri os do Acre, do Pu rus e do Ju ruá.

Entre es tas me di das fi gu ra va, em pri me i ro pla no, a da cons -
tru ção duma li nha te le grá fi ca  que, li gan do a Ca pi tal da Repú bli ca àque -
les ter ri tó ri os, tor nas se pos sí vel exer cer-se so bre eles, com a re gu la ri da -
de exi gi da pela mag ni tu de dos in te res ses na ci o na is li ga dos àque las re -
giões, a ação do Go ver no cen tral.

O Pre si den te Pena em pe nha va-se vi va men te pela pron ta re a li -
za ção des sa obra gi gan tes ca, da qual, dis se ele pes so al men te a Ron don,
de pen dia a so lu ção dou tros pro ble mas de ca pi tal im por tân cia eco nô mi ca, 
po lí ti ca e so ci al.
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Já exis ti am for mu la dos dous pro je tos, um do Dr. Le o pol do
We iss e o ou tro do Dr. Fran cis co Bhe ring, este com pa re cer fa vo rá vel
do Clu be de Enge nha ria.

O Pre si den te Pena já os ha via es tu da do e co nhe cia-os a fun -
do; re ce a va, po rém, que ne nhum de les pu des se ser exe cu ta do, tão gran -
des eram as di fi cul da des que se ti nham de ven cer para es ten der uma li nha 
de mais de dous mil qui lô me tros atra vés do ser tão bru to e das for mi dá -
ve is flo res tas ama zô ni cas. Pena man dou cha mar Ron don a pa lá cio; ex -
pôs-lhe, em lar gos tra ços, o que se pro je ta va e in ter pe lou-o:

– Acha exe qüí vel se me lhan te pro je to na que las zo nas des po -
vo a das e des ti tu í das de re cur sos pró pri os?

– É só que rer, res pon deu- lhe Ron don.
– Pois eu que ro, re tor quiu o Pre si den te, e con fio-lhe a exe cu -

ção des se tra ba lho.
Ron don ti nha nes sa oca sião con vi te para dous gran des em -

pre en di men tos no seu es ta do na tal. O pri me i ro, for mu la do pelo Dr. Te i -
xe i ra So a res, con sis tia nos es tu dos de ex plo ra ção  para o tra ça do do pro -
lon ga men to da Estra da  de Fer ro No ro es te do Bra sil, de Ju piá a Cu i a bá;
O se gun do, ofe re ci do pelo Dr. Cal mon, mi nis tro da Vi a ção, re fe ria-se à  
cons tru ção do por to de Co rum bá.

De to dos es ses tra ba lhos, pre fe riu ele os da cons tru ção da li nha
te le grá fi ca por que, des de logo, fi cou as sen ta do, com o Pre si den te da Re -
pú bli ca, que a nova co mis são se en car re ga ria não só da que la cons tru ção
como tam bém de to dos os tra ba lhos que se pren des sem ao com ple to
co nhe ci men to da re gião que se ia atra ves sar, sob o pon to de vis ta ge o -
grá fi co, bo tâ ni co e mi ne ra ló gi co e, mais ain da, do des co bri men to das
po pu la ções in dí ge nas que lá exis tis sem, as qua is fi ca ri am sob os cu i da -
dos da co mis são, no in tu i to de se evi tar que, para elas, a pe ne tra ção dos
seus ter ri tó ri os fos se acom pa nha da das ca la mi da des e cru e zas so fri das
pe los ha bi tan tes dou tras re giões, onde se ha vi am es ta be le ci do es tra das
de fer ro ou de ro da gem, ins ta la do li nhas de na ve ga ção ou fe i to sim ples
in cur sões de ex plo ra ções ge o grá fi cas, ou ain da de de mar ca ção de li mi tes.

Qu an to ao tra ça do ge ral que de ve ria se guir a li nha a cons tru ir, 
fi cou de ci di da a ado ção do pro je to do Dr. Fran cis co Bhe ring, o qual,
com al gu mas mo di fi ca ções, acon se lha das por es tu dos pos te ri o res, con -
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sis tia em de man dar a ca cho e i ra de San to Antô nio do  Ma de i ra, par tin do
de Cu i a bá pela di vi só ria das águas do Pa ra guai e Gu a po ré com as do
Ta pa jós e Ji-Pa ra ná, para pe ne trar no di vi sor se cun dá rio do Ja mari, até
al can çar o pon to ini ci al da Estra da de Fer ro do Ma de i ra ao Ma mo ré.
Des te pon to, de via a li nha se guir para as se des das pre fe i tu ras do Acre,
Pu rus e Ju ruá. Se ri am lan ça dos vá ri os ra ma is: um para a ci da de de Mato
Gros so, ou tro para o for te do Prín ci pe da Be i ra, o ter ce i ro para um
pon to fron te i ri ço do po vo a do bo li vi a no de San to Antô nio dos Gu a ju rus,
no rio Gu a poré, e, fi nal men te, o quar to para Ma na us.

Por este pro je to, as ope ra ções da co mis são ti nham de se des -
do brar por dous es ta dos: Mato Gros so e Ama zo nas. No pri me i ro, te ri am
de se es ten der por cer ca de 250 lé guas de ser tão bru to, só co nhe ci do
dos sil ví co las que o ha bi ta vam; e no se gun do, te ri am de rom per 300 lé -
guas de for mi dá vel flo res ta ama zô ni ca.

Assen ta dos es tes pre li mi na res, or ga ni zou-se ra pi da men te a
co mis são, a qual, em vis ta da com ple xi da de dos tra ba lhos de que fi ca va
in ves ti da, se re ves tiu dum ca rá ter mis to, ci vil e mi li tar, de pen den te dos
Mi nis té ri os da Vi a ção e da Gu er ra. Em seus tra ços ge ra is, cons ti tu iu-se
de três  se ções: a pri me i ra fi cou en car re ga da da cons tru ção dum ra mal
que, par tin do de S. Luís de Cá ce res, iria ter à ci da de de Mato Gros so, na 
fron te i ra bo li vi a na; a se gun da foi in cum bi da de cons tru ir a li nha-tron co,
de Cu i a bá a San to Antô nio do Ma de i ra; e, fi nal men te, a ter ce i ra fi cou
en car re ga da de pro ce der aos gran des re co nhe ci men tos do ser tão e aos
es tu dos pre pa ra tó ri os para se po der fi xar o tra ça do da li nha-tron co. A
di re ção dos tra ba lhos da pri me i ra se ção foi con fi a da ao Ma jor Fé lix
Fle u ri de Sou sa Amo rim, a da se gun da, aos Ca pi tães Cus tó dio de Sena
Bra ga e Mar ci a no de Oli ve i ra Ávi la – in cum bin do-se o pró prio Ron don
de di ri gir pes so al men te os tra ba lhos da ter ce i ra se ção.

Cons ti tu í da as sim, em prin cí pi os de 1907, já em maio des se
mes mo ano ti nha a co mis são  ini ci a dos os tra ba lhos das suas duas pri -
me i ras se ções, as qua is, de po is de es ta be le ce rem os seus acam pa men tos
em Cu i a bá e Ca i ça ra, ata ca ram, res pec ti va men te, a cons tru ção do ra mal
de S. Luís de Cá ce res a Mato Gros so (an ti ga Vila Bela) e a da par te da li -
nha-tron co, com pre en di da en tre Cu i a bá e Di a man ti no.

A 6 de ju nho, che ga va Ron don ao acam pa men to de Ca i ça ra, de 
onde par tiu em re co nhe ci men to do tra ça do do ra mal de Mato Gros so.
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Esta vam as sim ins tal ados os ser vi ços da Co mis são das Li nhas 
Te le grá fi cas Estra té gi cas de Mato Gros so ao Ama zo nas, cu jos tra ba lhos 
de ve ri am ab sor ver per to de oito anos de pro di gi o sa ati vi da de e abran ger 
os mais va ri a dos as pec tos duma co mis são de des co bri men tos, es tu dos e
as si mi la ção de vas tís si ma re gião, in te i ra men te in cul ta e até en tão sem
ou tra sig ni fi ca ção se não a duma mis te ri o sa ex pres são ge o grá fi ca, no
con jun to do ter ri tó rio bra si le i ro.

________

Foi a 6 de ju lho de 1907 que Ron don par tiu do acam pa men to 
da 1º se ção, com des ti no  à ci da de de Mato Gros so – a an ti ga e len dá ria
Vila Bela –, edi fi ca da pe los ca pi tães-ge ne ra is  so bre o rio Gu a po ré, na
fron te i ra bo li vi a na. O ob je ti vo des sa ex pe di ção era es tu dar e fa zer o le -
van ta men to to po grá fi co do tra ça do da li nha que de via li gar esse pon to,
de gran de im por tân cia para o con jun to dos pla nos de po li ci a men to mi li -
tar das nos sas fron te i ras, à rede te le grá fi ca da Re pú bli ca, com a qual se
de ve ria en tron car na es ta ção de S. Luís de Cá ce res.

Ron don se guiu a es tra da cons tru í da pe los an ti gos ca pi tães-ge -
ne ra is, de Cu i a bá a Vila Bela, atra vés dos ter re nos ala ga di ços da mar gem 
di re i ta do Pa ra guai e dos cam pos da fa zen da da Ca i ça ra, fa mo sa nas
crô ni cas da ca pi ta nia de Mato Gros so pe los seus ri quís si mos de pó si tos 
au rí fe ros, e hoje re du zi da a sim ples ta pe ra, de as pec to me ren có rio, de so -
la dor. De po is o re co nhe ci men to al can çou o rio Ja u ru, em ter ras da fa -
zen da de Ca cho e i ra, no por to de Sa li tre, nome este que Ron don mu dou
para o de Por to Espiri dião, em ho me na gem à me mó ria do enge nhe i ro de
mi nas Espiri dião da Cos ta Mar ques, fa le ci do a 18 de abril  de 1906, na
ci da de de Mato Gros so, quan do re gres sa va duma vi a gem de es tu dos ao
ba i xo Gu a po ré.

Pou co adi an te do Por to Espiri dião, en con tra-se a fa zen da de
La vri nhas, hoje tam bém re du zi da a ru í nas aban do na das, mas, nos tem -
pos co lo ni a is, foco de vida in ten sa e ati vís si ma, pro vo ca da pe los tra ba -
lhos da mi ne ra ção do ouro, que ali exis tia em gran de abun dân cia. Daí a
ex plo ra ção e o le van ta men to se gui ram para o Gu a po ré, que foi atin gi do
no lu gar de no mi na do Por to do Des ta ca men to, nome que Ron don mu -
dou para o de Pon tes e La cer da, em ho me na gem aos  as trô no mos que
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se ce le bri za ram como au xi li a res de Ri car do Fran co de Alme i da Ser ra,
gran de ser ta nis ta e geó gra fo, en ge nhe i ro, et nó gra fo e es for ça do ca pi tão
por tu guês, a quem Mato Gros so deve inol vi dá ve is ser vi ços, pres ta dos
ain da nos tem pos co lo ni a is.

A ve lha es tra da dos ca pi tães-ge ne ra is trans pu nha, nes se lu gar, 
por uma pon te, o rio Gu a po ré, que em 1848 ain da exis tia, quan do Cas -
tel nau a vi si tou e des cre veu. Algum tem po de po is des sa vi si ta, foi essa
pon te des tru ída por in cên dio e as sim fi cou até que Ron don a man dou
re cons tru ir.

Trans pos to o rio Gu a po ré, a ex pe di ção Ron don che gou, fi nal -
men te,  à ci da de de Mato Gros so, dis tan te 301 qui lô me tros de S. Luís de 
Cá ce res e cuja si tu a ção ge o grá fi ca o che fe da ex pe di ção fi xou em 15° 0’
12” de la ti tu de sul, 16° 46’ 4” de lon gi tu de oes te do me ri di a no do Rio
de Ja ne i ro.

Re fe rin do-se às im pres sões que sen tiu ao ver as ru í nas da an -
ti ga ca pi tal dos go ver na do res da Ca pi ta nia de Mato Gros so, Ron don ex -
pri miu-se nos se guin tes ter mos, em con fe rên cia pú bli ca, re a li za da no
Pa lá cio Mon röe, em 1911:

“A ci da de de Gros so foi fun da da sob o nome de Vila Bela da
San tís si ma Trin da de, em 19 de mar ço de 1752, por D. Antô nio Ro lim de 
Mou ra Ta va res, de po is Con de de Azam bu ja, pri me i ro e pri va ti vo go ver -
na dor e ca pi tão-ge ne ral da Ca pi ta nia de Mato Gros so.

“Antes de ha ver me re ci do a pre fe rên cia de D. Ro lim de Mou ra,
já este lu gar era co nhe ci do pe los ban de i ran tes sa í dos de Cu i a bá para os
ser tões, em bus ca de ouro e de ín di os, que apri si o na vam e es cra vi za vam.

“Pou so Ale gre foi o seu pri me i ro nome; mas o úni co que
ago ra lhe po de ria con vir se ria o de Vila Tris te, por que nela só se vêem
ru í nas gran di o sas e evo ca ti vas dum pas sa do de pom pas e de do mí nio
ab so lu to, sem um ru í do, sem um mo vi men to, sem uma cor ao me nos,
ca paz de im por aos sen ti dos a per cep ção do pre sen te, que de todo se
dilui e apa ga nas som bras do pas sa do e das sa u da des.

“Di an te da mor na tris te za que se der ra ma por Vila Bela, tam -
bém me de i xei ar ras tar por pen sa men tos de res sur gi men to, de gló ri as
fu tu ras, como já em 1878 acon te ce ra ao Dr. Se ve ri a no da Fon se ca, que
es cre veu:
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‘Tem po virá, lon ge, mu i to lon ge, tal vez quan do já não exis ta
se não o re no me des ta ci da de in jus ta men te de sa cre di ta da... ver da de i ro
co ra ção da Amé ri ca Me ri di o nal, em que ela, vi vi fi ca da pe los me i os de
co mu ni ca ção, será o cen tro de vida des tas re giões, tão che i as de ri que zas 
nos três re i nos na tu ra is, quan to de mi sé ri as atu al men te’.”

Ron don vi si tou, uma por uma, as re lí qui as das im po nen tes
cons tru ções de Vila Bela, no meio des tas me ren có ri as im pres sões, des -
per ta das pela pre sen ça das ru í nas da ci da de que foi, du ran te se ten ta
anos, a opu len ta e fa us to sa ca pi tal dos go ver na do res e ca pi tães-ge ne ra is
de Mato Gros so – ru í nas que dão, num qua dro re su mi do, a vi são dos
pro di gi o sos es for ços e das enor mes ri que zas que se têm  vin do mal ba ra -
tan do no Bra sil, des de os tem pos co lo ni a is até os nos sos dias, em obras
gi gan tes cas, mal pla ne ja das, ape nas ini ci a das e logo aban do na das.

O vas to pa lá cio dos go ver na do res da ca pi ta nia, com as suas
pa re des co ber tas de qua dros ar tís ti cos, de pin tu ras a óleo; o edi fí cio do
quar tel, já qua se todo des mo ro na do, mas ten do ain da em bom es ta do a
sala no bre, em cu jas pa re des es tão gra va das es tro fes de Ca mões, alu si vas 
a as sun tos mi li ta res; os es com bros a que um in cên dio re du ziu o edi fí cio
da Câ ma ra Mu ni ci pal, onde, na mes ma oca sião, foi des tru í do um ri quís -
si mo ar qui vo de do cu men tos co li gi dos du ran te 70 anos; a ma triz, man -
da da cons tru ir pelo 5º ca pi tão-ge ne ral, D. João de Albu quer que de Melo 
Fer re i ra e Cá ce res; a igre ja de San to Antô nio, onde está o tú mu lo, co -
ber to por uma sim ples tá bua, de Ri car do Fran co de Alme i da Ser ra, e a
se pul tu ra do in di to so Adri a no Ta u nay, que foi ter àque las pa ra gens por
se ter in cor po ra do à ce le bre ex pe di ção Lang sdorff; o cais qua dran gu lar
de pro te ção à igre ja de San to Antô nio con tra as en chen tes do Gu a po ré,
obra ce le bra da por quan tos têm vi si ta do Mato Gros so, e os res tos da
igre ja do Car mo, a mais ve ne rá vel de to das aque las ru í nas, por ter sido
às som bras dos mu ros des ses edi fí cios que D. Ro lim de Mou ra fez nas -
cer Vila Bela – tudo isso Ron don vi si tou e exa mi nou mi nu ci o sa men te.

“Ven do-se es tes mo nu men tos des tro ça dos e as ca sas der ro ca -
das que se en fi le i ram ao lado das ruas de ser tas e in va di das pela ve ge ta -
ção bra via, tris te abri go duma po pu la ção de 340 ha bi tan tes, di zi ma dos
pe las fe bres pa lú di cas, diz Ron don – cus ta crer que se está na mes ma
ci da de em que, há ape nas um sé cu lo, mais de duas mil e tre zen tas pes so as 
as sis ti am – “apor tar ao cais do Gu a po ré as mon ções vin das do Pará, ou
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en vi a vam a Lis boa ar ro bas e ar ro bas de ouro ou en tão aco lhi am no
meio de in ter mi ná ve is fes te jos e pom po sas ga las os ca pi tães-ge ne ra is”.

De po is de man dar pro ce der às obras para a con ser va ção do
que ain da res ta va de apro ve i tá vel em Mato Gros so, Ron don de i xou essa
ci da de, re gres san do a São Luís de Cá ce res; to mou a es tra da de Po co né,
pas sou pelo con tra for te do Man ga bal, trans pôs o rio Ben to Go mes, que 
se per de no pan ta nal do Pa ra guai e che gou a Bro tas, onde ina u gu rou, a
15 de agos to, a se gun da es ta ção da li nha-tron co. Ante ri or men te fora
ina u gu ra da a de Guia, si tu a da a 59 qui lô me tros e 500 me tros de dis tân -
cia de Cu i a bá.

 Aí em Bro tas, co me çou Ron don a or ga ni zar a ex pe di ção que
iria des co brir o rio Ju ru e na.

48 Mis são Rondon



Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são

Ca ci que bo ro ro



Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são

Mãe bo ro ro



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV 

R ELATIVAMENTE ao rio Ju ru e na, cujo des co bri men to va -
mos des cre ver, ha via ape nas al gu mas va gas e an ti gas in di ca ções es cri tas.
Entre es tas fi gu ram as que se en con tram na obra do Vis con de de Ta u -
nay, in ti tu la da  A ci da de de Mato Gros so. As car tas ge o grá fi cas que se re la -
ci o nam com a re gião onde ele de via exis tir eram do cu men tos de apou ca -
do va lor ci en tí fi co, re pro du ção de có pi as de tra ba lhos car to grá fi cos dos
tem pos co lo ni a is. Do cu men tos mais re cen tes não se en con tra vam, por que
ra rís si mas eram as pes so as que se po di am jac tar de ter atin gi do as pa ra -
gens sul ca das pelo gran de rio, pa ra gens que se acre di ta va es ta rem po vo -
a das de ín di os fe ro zes e an tro pó fa gos, aos qua is se im pu ta va a res pon sa -
bi li da de do de sa pa re ci men to dos pou cos ex plo ra do res de se rin ga is que
ha vi am ou sa do pe ne trar na di re ção da que les ser tões.

Infor ma ções de mo ra do res dos ser tões afir ma vam, to da via,
que, por es tra das de se rin gue i ros, a pe ne tra ção se ria pos sí vel e pra ti cá vel 
até um pou co além do Bu ri ti.

Nes tas con di ções, o Ju ru e na apre sen ta va-se como uma in cóg -
ni ta, cujo va lor só po de ria ser ob ti do por su ces si vas ten ta ti vas.

Ha via in de ci são acer ca do rumo a se guir: se pelo di vi sor das
águas do Ta pa jós com as do Pa ra guai, ou de Alde ia Qu e i ma da in ter nan -
do-se na di re ção do no ro es te. Estas dú vi das fa zi am sur gir ou tras so bre a 
es co lha da base de ope ra ções da co lu na ex pe di ci o ná ria, por que ha via ris co



de ser ado ta da uma que vi es se pos te ri or men te a tor nar-se pou co con ve -
ni en te ao ser vi ço de abas te ci men to da ex pe di ção, des de que ela se vis se
for ça da, no de cur so da sua mar cha, a to mar uma di re ção di fe ren te da
ini ci al men te tra ça da por con jec tu ras. E está cla ro que as pro ba bi li da des
de erro, de au men to do des vio, e das más con se qüên ci as que daí re sul ta -
ri am, se ri am tan to ma i o res quan to ma i or se tor nas se o afas ta men to da
co lu na ex pe di ci o ná ria da base das suas ope ra ções.

Para re du zir ao mí ni mo as in cer te zas que po de ri am re sul tar
des sas dú vi das, de ci diu Ron don li mi tar o cam po dos es for ços da sua
pri me i ra ex pe di ção a atin gir as mar gens do Ju ru e na, fi xan do em ple no
ser tão o pon to que ser vi ria de apo io às suas fu tu ras ar re me ti das em bus -
ca do ca mi nho para o Ma de i ra.

Isto as sen ta do, par tiu a ex pe di ção a 2 de se tem bro de 1909 da
vila de Di a man ti no, si tu a da a N. N. O. de Cu i a bá e dela dis tan te 184km, em 
di re ção à ser ra dos Pa re cis, que foi atin gi da no lu gar de no mi na do Arroz
sem Sal. Gal ga da a ser ra, os ex pe di ci o ná ri os en tra ram no cha pa dão dos Pa -
re cis, onde, a 17 de se tem bro, en ta bu la ram re la ções com es tes ín di os, no lu -
gar que eles de sig nam pelo nome de, Ua zu li a tiá, e daí pros se guiu a sua mar -
cha, le van do como guia um ho mem des sa gen te cha ma do Za va dai çu.

De po is de per cor ri dos 43 qui lô me tros, al can ça ram a ca be ce i ra 
dos Ve a dos, onde Ron don fez pa rar o gros so da co lu na ex pe di ci o ná ria,
en quan to ele, fa zen do uma di gres são por tri lho de ín di os, ia re co nhe cer
o rio Xa cu ru í na (Sa cu riú-Iná), onde sa bia exis tir uma pon te na tu ral de
pe dra, e, pou co aci ma, uma ca ta ra ta. De fato, Ron don viu essa cas ca ta
de gran de be le za e, pou co a ju san te, o rio, pas san do sob um arco de pe -
dra, aber to na ro cha pela ação das suas pró pri as águas e for man do uma
pon te que jus ti fi ca o nome do lu gar.

Re gres san do da Pon te de Pe dra à ca be ce i ra dos Ve a dos, Ron -
don pros se guiu a mar cha para o po en te e no dia 19 che gou à Alde ia Qu e i -
ma da. Nes se per cur so en con trou duas al de i as de pa re cis, às qua is vi si tou,
es ta be le cen do re la ções de ami za de com os res pec ti vos mo ra do res. Em
Alde ia Qu e i ma da já es ta va ou tro gru po des ses mes mos ín di os, che fi a do
por um de nome To lo i ri, que aí vi e ra es pe ci al men te para se en con trar
com Ron don, cuja fama de ser gran de ami go e pro te tor dos des cen den -
tes das ra ças au tóc to nes do Bra sil lar ga men te se ha via pro pa ga do por
aque les ser tões.
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Da Alde ia Qu e i ma da se guiu a ex pe di ção para a ca be ce i ra do
Ma na ta cô-suê, onde exis tia nes sa épo ca a ma lo ca do che fe ou amu re
Ua za cu ri ri-gaçu, que ace deu ao con vi te de ser vir de guia daí para di an te.

Ain da des se pon to Ron don fez nova di gres são, para ir de ter -
mi nar as co or de na das ge o grá fi cas dum gran de sal to que exis te no rio
Ti ma la tiá e ao qual os pa re cis dão o nome de Zu ri rô-Ua mo lo né, isto é,
Sal to da Mu lher, por acre di ta rem ser ali a re si dên cia de uma nin fa que ar -
ras ta para o abis mo os in ca u tos que dele se apro xi mam.

A 3 de ou tu bro vi si ta va Ron don ou tra que da exis ten te no rio
Sa u e ru-iná, o qual cai duma al tu ra de 80 me tros, for ne cen do um vo lu me 
d’água de 80.000m3 por se gun do. Esse sal to pro di gi o so re ce beu do seu
des co bri dor o nome de Uti a ri ti, to ma do dum pe que no ga vião que os
pa re cis con si de ram sa gra do.

A 10 de ou tu bro acha va-se a ex pe di ção dis tan te de Cu i a bá
607km; e ha via al can ça do os con fins do ter ri tó rio dos pa re cis. Ago ra co -
me ça vam os do mí ni os dos nam bi qua ras.

Até aí pu de ra a co lu na ex pe di ci o ná ria mar char com re la ti va
fa ci li da de, pois se vi nha uti li zan do dos tri lhos dos pa re cis; mas, para en -
trar no ter ri tó rio dos te me ro sos nam bi qua ras, fa zia-se-lhe mis ter abrir a
fo i ce e a ma cha do, atra vés de cer ra dos e de ma tas vir gens, o ca mi nho
por onde te ria de pas sar.

Além dis so, as pro vi sões de car ne, sal, fa ri nha e açú car já se ti -
nham es go ta do, e o que res ta va de fe i jão, ba nha e café era tão pou co
que se re ce a va não che gas se para as ne ces si da des da vol ta. Ado tou-se,
pois, o ex pe di en te de re du zir as ra ções ao mí ni mo e de re cor rer, com
mais fre qüên cia do que até en tão, às ca ças, aos pal mi tos e ao mel, que
po di am ser for ne ci dos pelo mato.

Dous dias es te ve a co lu na acam pa da na mar gem do Ua tiá-iná, 
rio do Ca lor, en quan to o seu che fe pro ce dia a di ver sas ex plo ra ções to -
po grá fi cas, de cu jos re sul ta dos de pen dia o pros se gui men to da mar cha.

Aí ocor reu um in ci den te que é nar ra do pelo pró prio Ron don, 
nos se guin tes ter mos:

“No dia 14, ten do eu sa í do com os ín di os Ua za cu ri ri-gaçu e
Arê para con ti nu ar a ex plo ra ção duma ca be ce i ra, fui co lhi do pela no i te
ain da mu i to lon ge do acam pa men to, no meio de in trin ca do char ra vas cal
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(ou cha vas cal) . Para  au men tar as di fi cul da des da si tu a ção em que nos
achá va mos, co me çou a cair uma chu va tor ren ci al, e Arê, que ia na fren te,
abrin do ca mi nho a fa cão, deu um gol pe em fal so, fe rin do-se na ró tu la, e
fi cou inu ti li za do para o tra ba lho. Então o úni co re cur so que nos res ta va, 
para não fi car mos ali a no i te toda, era o que ado tei: to mar a fren te e,
rom pen do o char ra vas cal com o peso do cor po, mar char com fir me za
no rumo do acam pa men to. Alcan ça mos, de fato, o nos so in ten to, mas
em mí se ro es ta do, com ar ra nhões pro fun dos por todo o cor po, mo lha -
dos até a me du la e com a rou pa em far ra pos.

“Encon trei o acam pa men to alar ma do, com re ce io de que me
hou ves se acon te ci do ma i or des gra ça, pois aque les lu ga res apre sen ta vam
nu me ro sos si na is da pre sen ça re cen te dos nam bi qua ras. Bem eu ima gi -
na ra os mo men tos de tor tu ran te per ple xi da de que te ri am de cur tir os
meus de di ca dos com pa nhe i ros de ex pe di ção, en quan to ig no ras sem o
mo ti vo real da de mo ra da mi nha vol ta; e foi esse pen sa men to que me
deu for ças bas tan tes para ven cer a re sis tên cia do es pes so tran ça do de
va ras fi nas, ta qua ri nha e gra va tá, de que se for mam os char ra vas ca is de
Mato Gros so, mais fe cha dos do que as ca a tin gas do Nor te, mas se me -
lhan tes aos “es pi nha is” da Argen ti na e aos “ca pa ra is” do Te xas.

“Ne nhum ani mal de cer ta cor pu lên cia, nem mes mo a anta, os 
cos tu ma rom per.”

Ape sar de to dos os ris cos e fa di gas pas sa dos nes te in ci den te,
Ron don es ta va ani ma do e sa tis fe i to com os re sul ta dos da sua ar ro ja da
ex plo ra ção, por que con se gui ra achar um pon to em que lhe se ria pos sí vel 
fa zer a co lu na trans por o rio Sa u e ru-iná, sa fan do-a dos bre ja is em que
ti nha es bar ra do.

Esse pon to era co nhe ci do e fre qüen ta do pe los nam bi qua ras,
que ti nham ali cons tru í do, com mu i ta arte, uma pin gue la bas tan te re sis -
ten te e ca paz de ofe re cer pas sa gem re la ti va men te fá cil ao ma te ri al e ao
pes so al da ex pe di ção.

Em con se qüên cia dis so, a mar cha pros se guiu no dia se guin te
e, uma vez trans pos to o Sa u e ru-iná, fo ram os ex pe di ci o ná ri os en con -
tran do ca mi nhos e si na is evi den tes da pro xi mi da de de al de i as dos nam -
bi qua ras, don de já se ti nham des ta ca do os guer re i ros in cum bi dos de
acom pa nhar e vi gi ar, de den tro da mata, e por ela ocul tos, os me no res
mo vi men tos de Ron don e dos seus co man da dos.
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Avan çan do sem pre com as pre ca u ções acon se lha das pelo
con jun to des sas ame a ça do ras cir cuns tân ci as, em bo ra Ron don não par ti -
ci pas se do re ce io ge ral de ser hos ti li za do pe los ín di os, a ex plo ra ção al -
can çou no dia 20 de ou tu bro uma cha pa da em que se er guia uma ár vo re 
al tís si ma, cujo topo do mi na va ma jes to sa men te a flo res ta in te i ra.

O che fe da ex pe di ção, ven do-a, re sol veu logo apro ve i tar-se da 
sua al tu ra ex cep ci o nal, para, do cimo dos ga lhos mais ele va dos, de vas sar 
o ho ri zon te e ori en tar-se.

Não tar dou mu i to a achar-se ins ta la do no seu selvá ti co ob ser -
va tó rio e, lá de cima, avis tou ao lon ge, ni ti da men te de se nha do no qua -
dro do gran de pa no ra ma, um tra ço que, aos seus olhos ex pe ri men ta dos,
de fi nia o vale dum rio ca u da lo so.

Se ria o tão de se ja do Ju ru e na?
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Sal to Uti a riti

Altu ra 80 me tros
Des car ga por se gun do 80.000  li tros
Po ten ci al teó ri co 6.400.000 qui lo grâ me tros{85.333 ca va los-va por
Po ten ci al uti li zá vel 55.000 ca va los-va por
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V 

DEIXANDO o im pro vi sa do ob ser va tó rio e mais bem es cla re -
ci do acer ca da di re ção que de via to mar, Ron don, fa zen do-se acom pa -
nhar do Te nen te João Sa lus ti a no Lira, seu de di ca do aju dan te, do fo tó -
gra fo Luís Le duc e de mais cin co ho mens, para os tra ba lhos de aber tu -
ra da pi ca da, avan çou no rumo des co ber to. Pou co en ve re dou, indo ter 
a ex ce len te por to de um rio de 600 me tros de lar gu ra, de águas cla rís si -
mas, cor ren do so bre um le i to de are ia, ten do as mar gens emol du ra das
por fron do so ar vo re do, que for ma va alta e ma jes to sa flo res ta. Era o
Ju ru e na!

O en tu si as mo, que en tão se apo de rou do pe que no gru po de
ou sa dos de vas sa do res do ser tão, foi in des cri tí vel.

Va mos trans cre ver aqui as pa la vras com que Ron don nar rou,
no pri me i ro vo lu me do seu re la tó rio ge ral, esse in te res san te epi só dio,
que pôs glo ri o so re ma te aos tra ba lhos da es for ça da ex pe di ção:

“Foi no dia 20 de ou tu bro que che ga mos ao Ju ru e na. O nos so
úl ti mo acam pa men to ins ta lou-se na ta pe ra de ín di os que Ua za curi ri ga çu 
de cla rou ser uma ru í na pa re ci que ti ve ra o nome de Zo cu riú-u-iná. Às 7
da ma nhã par ti mos, com o pes so al de ex plo ra ção, para a fren te; atra ves -
sa mos um ex ten so cer ra do de man ga bal e des ce mos para gran de ba i xa -
da, pre nun ci a do ra de mu dan ça de ter re no.



“Essa ba i xa da con du ziu-nos a nova es car pa, cuja vis ta ti rou a
co ra gem aos nos sos can sa dos com pa nhe i ros e nos ca u sou tris te za pela
pers pec ti va de mais lu tas com a vas ti dão dos ser tões.

“Eu, po rém, quis ver de mais alto esse ho ri zon te par da cen to
da re gião xe ró fi ta; e de uma ele va da su cu pi ra, fiz im pro vi sa do ob ser va -
tó rio. O que vi, ca u sou-me sur pre sa e con ten ta men to. Sur pre sa, por que
de via mu dar o meu rumo de 110º para 40º e de po is para 60º; con ten ta -
men to, por que nes sa di re ção se pro nun ci a va, es cu ro, lá em ba i xo, atra -
ves san do o cer ra dão, o vale do Ju ru e na.

“Re co bra mos ânimo e avan ça mos. Por fe li ci da de, de pa -
rou-se-nos um novo tri lho de ín di os, que nos ser viu de ca mi nho. Daí a
pou co o ru í do duma ca cho e i ra nos anun ci a va rio pró xi mo, e por ele fo -
mos con du zi dos às águas do Ana u i ná, que sal va mos com vi vas e a des -
car ga da mi nha es pin gar da e das Colts dos meus com pa nhe i ros.

“Que belo rio! Foi a nos sa ex cla ma ção ao avis tar mos, pela
pri me i ra vez, o fa mo so for ma dor do Ta pa jós. Re ce be mos o ba tis mo das 
suas águas e vol ve mos re vi go ra dos, ju bi lo sos, an te go zan do os efe i tos da 
agra dá vel nova que tra zía mos aos com pa nhe i ros da re ta guar da.”

Assim foi des co ber to o mis te ri o so Ju ru e na, de po is de mar -
chas e tra ba lhos sus ten ta dos por 48 dias se gui dos (de 2 de se tem bro a
20 de ou tu bro), du ran te os qua is fo ram per cor ri dos e ex plo ra dos, re -
co nhe ci dos e le van ta dos 618 qui lô me tros de ca mi nha men to em ple no
ser tão (480 quilômetros de Di a man ti no ao pon to de che ga da do rio e
138 de va ri an tes para re co nhe ci men to de Pon te de Pe dra, Sal to da Mu -
lher e Sal to de Uti a ri ti), ten do-se, além dis so, de ter mi na do, por ob ser -
va ções as tro nô mi cas, as co or de na das ge o grá fi cas de 10 po si ções no tá -
ve is da re gião ex plo ra da.

Era de es pe rar que ta ma nho tra ba lho ti ves se es go ta do as for -
ças da pe que na co lu na ex plo ra do ra. E, de fato, ela par ti ra de Di a man ti -
no com um to tal de 16 pes so as, 34 mu a res e qua tro bois car gue i ros, e
acha va-se ago ra de tal for ma re du zi da que só se po dia con tar com o
ser vi ços de sete ho mens, in clu in do o seu che fe, úni cos que ain da con -
ser va vam re la ti va sa ú de. Dos ani ma is só res ta vam 25, e es ses mes mos
es trom pa dos pelo can sa ço e pela fal ta de pas ta gens.

Qu an to às mu ni ções de boca, es ta vam es go ta das.
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Ape sar dis so, po rém, Ron don não que ria re gres sar a Di a man ti -
no sem pri me i ro dar a to dos os seus co man dados a sa tis fa ção de ve rem o 
Ju ru e na e ba nha rem-se nas suas águas cris ta li nas, le ve men te es ver de a das.

Pelo es ta do pre cá rio em que se acha va a ex pe di ção, não foi
pos sí vel re a li zar esse pro je to no dia 21, o qual se pas sou no acam pa -
men to  de Sa cu riú-iná; mas, no dia 22, de i xa ram to dos esse acam pa men -
to, em de man da do rio.

Eis como Ron don ex põe o que en tão se  pas sou:
“Pre pa rei-me para vi si tar a al de ia dos ín di os. Le va va-lhes tudo 

de que po dia dis por para os pre sen te ar, in clu si ve dous ma cha dos – um
novo e ou tro ve lho.

“Além dis so, era in ten to meu de i xar-lhes, quan do ti ves se de
vol tar ao Ju ru e na, ou tros ob je tos de que por en quan to não me po dia
pri var.

“To ma mos o pi que aber to na antevés pe ra. Na fren te ia o Do -
min gos, ar ma do duma Win ches ter; em se gui da eu, com a Re ming ton de
caça; de po is, o Te nen te Lira e Le duc, am bos com pis to las Colt. Mais
atrás, vi nha o res to do pes so al.

“Ain da não tí nha mos fe i to um qui lô me tro; o nos so pen sa -
men to va gue a va en tre a lem bran ça das di fi cul da des ven ci das e a sa tis fa -
ção do tri un fo pre sen te: en tre a re cor da ção das agru ras so fri das e a ale -
gria da vol ta, com o de ver cum pri do.

“Sú bi to, sin to no ros to um so pro e vis lum bro um vul to, rá pi -
do e fu gaz como o dum pas sa ri nho que me cru zas se o ca mi nho à al tu ra
dos olhos e bem pró xi mo de mim. Num mo vi men to ins tin ti vo, acom pa -
nhei-o com a vis ta, para a di re i ta, e o que vi foi não um pas sa ri nho, mas
a chou pa ere ta e vi bran te duma fle cha, com a pon ta em be bi da no solo
are no so; ti nha er ra do o alvo...

 “Com a com pre en são ins tan tâ nea do que se pas sa va, al cei-me
so bre os es tri bos e com um gol pe de ré de as fiz o ani mal de mi nha mon -
ta ria fi car atra ves sa do no ca mi nho, de modo a co lo car-me fren te a fren te
com os guer re i ros que me al ve ja vam. Mas, por mais rá pi do que ti ves se
sido este meu mo vi men to, não o fiz an tes que se gun da fle cha me vi es se
pas sar ren te à nuca, ro çan do no ca pa ce te; e eu vejo, bem pró xi mo a
mim, dous nam bi qua ras, fir mes nas per nas, mas com os bus tos ati ra dos
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para a fren te, qua se ho ri zon tal men te, ten do já os seus ar cos re te sa dos,
pres tes a des fe ri rem-me no vas fle cha das. Os seus olhos fi ta vam-se nos
meus; e sen ti-os tão du ros e tão pe ne tran tes como as pon tas das suas
fle chas si len ci o sas e im pla cá ve is. Mas, do mes mo re lan ce, dous ti ros par -
tem da mi nha Re ming ton, sem pon ta ria, a esmo.

“Tudo isto acon te ceu no mes mo ins tan te, não como fa tos su -
ces si vos, mas si mul tâ ne os. Os meus com pa nhe i ros, só de po is de tudo
ter mi na do, pu de ram dar con ta do que se pas sa va.

“Tam bém Do min gos ha via sido al ve ja do por duas fle chas, e
con tra mim, além das duas a que já me re fe ri, foi ati ra da ter ce i ra, pelo
guer re i ro que vi à mi nha di re i ta, no mo men to em que eu dava o se gun -
do tiro. Essa vi nha-me di re i ta ao pe i to; mas, não sei por que aca so, a sua 
pon ta in si nu ou-se num furo da ban do le i ra de cou ro da es pin gar da, e aí
fi cou en gas ta da.”

Pas sa da a sur pre sa, que ri am os com pa nhe i ros de Ron don em -
bre nhar-se no mato, em per se gui ção dos ou sa dos nam bi qua ras. Ele, po -
rém, fiel ao pro gra ma que se tra ça ra, de “só pe ne trar no ser tão com a
paz e ja ma is com a guer ra”, não con sen tiu que se pra ti cas se o me nor ato 
que pu des se ter a fe i ção de re pre sá lia.

Para Ron don, que “não vi e ra à con quis ta de ín di os, mas sim
tra zer até ao Ju ru e na o re co nhe ci men to in dis pen sá vel à cons tru ção da li -
nha te le grá fi ca”, nada res ta va fa zer na que le mo men to se não ini ci ar des -
de logo a vol ta da co lu na ex pe di ci o ná ria para Di a man ti no. O re co nhe ci -
men to es ta va fe i to e aca ba do; e só pelo pra zer de pro por ci o nar a to dos
oca sião de ve rem o rio que ti nham bus ca do atra vés de tan ta fa di ga e pri -
va ções, não se po de ria jus ti fi car a in sis tên cia num pro pó si to de que re -
sul ta ria fa tal men te a guer ra com os ha bi tan tes da que les ter ri tó ri os. Ora,
a guer ra de via ser evi ta da, a todo o tran se, não só por de ver de jus ti ça
aos que de fen di am o que era seu, como tam bém em con si de ra ção aos
pró pri os in te res ses das fu tu ras ope ra ções da Co mis são na que les ser tões. 
E, para isso, Ron don não tre pi dou um só mo men to em ob ter dos seus
com pa nhe i ros que sa cri fi cas sem, como ele o fa zia, cer tos pre con ce i tos e 
me lin dres ine ren tes ao es pí ri to mi li tar.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI 

A RETIRADA foi ini ci a da com toda a or dem, indo a
co lu na acam par na mar gem es quer da do Sauê-u-iná, dis tan te 31 qui lô me -
tros do pon to em que se dera o ata que. Nes se acam pa men to, teve de per -
ma ne cer o dia se guin te, 23 de ou tu bro, para des can sar os do en tes e re or -
ga ni zar a mar cha, pois já se não po dia con tar com os ser vi ços de 12 mu a -
res, que ha vi am afrou xa do.

A 24 con ti nu ou a mar cha. “Os ín di os”, es cre veu o pró prio
Ron don, “se gui am a co lu na, ne ga ce an do. Os seus ras tos eram vis tos em
di ver sos pon tos, ora iso la dos, ora em gru po de dez ho mens. À fal ta
dou tras ví ti mas, vi nham eles fle chan do os po bres ani ma is frou xos, que
aban do ná vamos.

“A 29 de ou tu bro es tá va mos ain da a 500 me tros de dous ran -
chos de nam bi qua ras, cu jos ras tos va gue a vam em tor no de nós. Mas era
pre ci so al can çar um ca mi nho; com o pes so al e tro pa exa us tos como es -
ta vam, tor na va-se im pos sí vel va rar a mata, abrin do pi ca da.”

Ron don, para evi tar os vas tos bre ja is que mar gi na vam o
Ua tiá-iná, re sol veu to mar, à vol ta, iti ne rá rio di fe ren te do an te ri or men te
se gui do e, con tor nan do as ca be ce i ras da que le rio, des cre veu um arco de
90 qui lô me tros. De se nhou, por isso, nes se dia, o ca mi nha men to an te -



ri or, mar can do no iti ne rá rio da ida o azi mu te do pon to que con vi nha
de man dar aquém do Bu ri ti.

A 31 foi en con tra do um ca mi nho de se rin gue i ro e por ele se -
gui ram para a res pec ti va fe i to ria. O ali men to da ex pe di ção nes se dia foi
um ja bu ti.

No dia 4 de no vem bro che ga vam ao rio Pa pa ga io (Sa u e ru-iná),
com o pes so al es fa i ma do, ca in do de can sa ço e in te i ra men te de sa ni ma do; 
nem os mais re sis ten tes – o João de Deus e o Do min gos – se sen ti am
com for ças de fa zer ain da al gu ma co i sa.

Na vi a gem de ida, ser vi ra-se a ex pe di ção, nes se rio, duma ca -
noa para trans por tar da mar gem di re i ta para a es quer da o seu pes so al e
todo o seu ma te ri al, en quan to os ani ma is fa zi am a tra ves sia a nado. A
ca noa ti nha fi ca do amar ra da à mar gem es quer da e com ela con ta vam os
ex pe di ci o ná ri os para re pas sa rem o rio, em sen ti do con trário.

Antes, po rém, de les che ga rem, ti nham os ín di os es ta do ali e
sol ta do a em bar ca ção, que de sa pa re ce ra na cor ren te za das águas. A de -
cep ção ca u sa da por essa ines pe ra da con tra ri e da de, nos âni mos já aba ti dos 
dos com pa nhe i ros de Ron don, foi tão gran de que lhes ti rou os úl ti mos
res tos de ener gia. Como trans por, ago ra, o rio? A nado?... Mas isso era
im pos sí vel a ho mens já sem for ças, der re a dos pela fa di ga, pela fome e
pe las do en ças. Esses ho mens não mais po di am lu tar. Na tu ral men te pre -
fe ri am es pe rar ali mes mo, es ti ra dos no chão, a mor te, já ago ra ine vi tá vel, 
a ir ao seu en con tro no meio de vãos e qua se ri dí cu los es for ços de mo ri -
bun dos em tran ses de der ra de i ra ago nia!

Pa re cia que a ex pe di ção ia fi car toda ani qui la da e o Ju ru e na
vol ta ria a en vol ver-se no seu véu de te ne bro so mis té rio, de den tro de
cu jas do bras de sa fi a ria, qual nova es fin ge, com cer te za por mu i tos anos
ain da, a ar gú cia, a ou sa dia e, so bre tu do, a boa es tre la do novo Édi po
aven tu ro so.

Foi nes se do lo ro so ins tan te que, com cer te za, não com por ta -
va gas tos de pa la vras inú te is, que se deu a me mo rá vel cena que as su me
pro por ções duma epo péia e mar ca na vida de Ron don uma das pá gi nas
mais glo ri o sas. A ela já nos re fe ri mos, ra pi da men te, no nos so pri me i ro
ar ti go.
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Com um cou ro de boi, re ves ti do dum ar ca bou ço de va ras li -
ge i ra men te ver ga das e amar ra das, Ron don fez uma pe lo ta, e, co lo can do-a 
na água, car re gou-a com vo lu mes de ba ga gem; de po is, a nado, por uma
cor da pre sa aos den tes, foi re bo can do a im pro vi sa da em bar ca ção atra vés 
da cor ren te za. De po si tou a car ga na mar gem di re i ta do rio e vol tou à es -
quer da, sem pre a nado, e re bo cou a pe lo ta; to mou nova car ga e le vou-a,
da mes ma for ma, para o pon to em que já ti nha de i xa do a pri me i ra. E foi 
re pe tin do es sas vi a gens, du ran te cin co ho ras con se cu ti vas (da 1 às 6 da
tar de), não sa in do d’água se não de po is de ha ver trans por ta do duma para 
ou tra mar gem do Sa u e ru-iná toda a ba ga gem e uten sí li os, o cor ne te i ro
Ma ri nho, o ex-pra ça Bre no, o ín dio Arê e ou tros do en tes da ex pe di ção.

A ex pe di ção do des co bri men to do Ju ru e na es ta va sal va!
Ron don, de po is de a re a bas te cer com o pou co sal, man di o ca, pol vi lho, 
ma ni cu e ra e ovos que pôde com prar aos pa re cis da al de ia de Ti ma la tiá,
di ri giu-se para Alde ia Qu e i ma da, onde che gou com to dos os seus co -
man da dos, no dia 13 de no vem bro.

Aí, se gun do or dens de i xa das pelo che fe da co mis são, an tes da 
sua par ti da para os ser tões do Ju ru e na, um com bo io de ví ve res aguar da -
va a che ga da dos ex pe di ci o ná ri os.

É fá cil ima gi nar a enor me ale gria de to dos, fa min tos como es -
ta vam, ao ve rem-se de novo no meio da abun dân cia.

Assim ter mi nou a ex pe di ção ao Ju ru e na, com tan ta fe li ci da de
que nela não se per deu ne nhum ho mem. O mes mo não acon te ceu com
a tro pa, a qual, pra ti ca men te, foi ex ter mi na da: dos 34 mu a res que ha vi am
par ti do, só vol ta ram qua tro; e dos bois car gue i ros, ape nas dous so bre vi -
vi am; mas es ses seis ani ma is acha vam-se em es ta do de já não pres ta rem
para nada.

Ron don, de po is de dar ao pes so al três dias de fol ga, em Alde ia
Qu e i ma da, se guiu pela ser ra de Ta pi ra puã, di vi so ra de águas en tre o Pa -
ra guai e o Se po tu ba, para Di a man ti no, onde che gou no dia 29 de no -
vem bro, ten do gas to as sim esta sua ex pe di ção dois me ses e 27 dias,
du ran te os qua is per cor reu 967 qui lô me tros.

Antes de pas sar mos adi an te, isto é, à ex pe di ção de des co bri -
men to da ser ra do Nor te, acha mos de in te res se re fe rir aqui um in ci den te
pro vo ca do pelo ín dio Ua za cu ri ri-gaçu, por que esse in ci den te, re u ni do a
ou tros que já fo ram nar ra dos e aos que ain da re la ta re mos, ser ve para
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bem de mons trar o ca rá ter e a pa ciên cia de Ron don, em to das as ques -
tões que se pren dem às suas re la ções com os sil ví co las, ao modo de os
com pre en der e de os tra tar.

Qu an do a ex pe di ção, de po is de atra ves sar o rio Pa pa ga io
(Sa u e ru-iná), che gou, fa min ta, à al de ia do Ti ma la tiá, o ve lho Ua za cu -
ri ri-gaçu en ten deu dar lar gas ao seu gran de re go zi jo, in ge rin do enor me
quan ti da de de olo ni ti, be bi da fer men ta da dos pa re cis. Os jú bi los co me -
mo ra dos com far tas li ba ções dão sem pre re sul ta dos equi va len tes, quer
se em pre gue o olo ni ti, fes te jan do uma cam pa nha de ser tão, quer se es -
va zi em de li ca das ta ças de cham pa nha, por en tu si as mo de fa ça nhas es -
pan to sas, al can ça das com os re cur sos da mais re quin ta da cul tu ra.

Por tan to, nada mais na tu ral que o ín dio, uma vez as sim pre pa -
ra do, qui ses se ob ter, te i mo sa men te, do che fe da ex pe di ção, li cen ça para
car re gar com a sua ba ga gem um dos pou cos ani ma is que ain da re sis ti am 
aos efe i tos do can sa ço e da fome. Isso, como era de es pe rar, foi-lhe ne -
ga do. No es ta do em que se acha va, tal vez o ín dio não pre ci sas se de tan -
to para de san dar, como de san dou, numa de sa ba la da des com pos tu ra
con tra Ron don, ni ve lan do-o aos se rin gue i ros sem es crú pu los, que, no
in tu i to de ob te rem gui as que os con du zis sem ser tão a den tro, à pro cu ra
da co bi ça da he vea, se du zi am os ín di os com pro mes sas fan tás ti cas. Di zia
o ve lho Ua za cu ri ri-gaçu, no seu qua se por tu guês: Ocê se rin gue i ro mêmo, la -
dáu mêmo. Pa re ci leva ocê lon ge. Pa re ci can ça do mos tra ocê se rin ga mêmo. Ocê não
qué pagá Pa re ci. Co i ta do! E nes ta to a da se pro lon ga va in de fi ni da men te a
fu ri o sa ver ri na, que Ron don ou via com toda a pa ciên cia e lon ga ni mi da -
de, aten to, além dis so, a que al guns dos seus su bor di na dos, che i os de
zelo pe las prer ro ga ti vas e pela dig ni da de hi e rár qui ca do seu co man dan -
te, não pu ses sem em exe cu ção cer tas me di das que lhes es ta vam sen do
di ta das pela in dig na ção que sen ti am con tra aque le ho mem in dis ci pli na -
do e des res pe i ta dor.

Ron don, po rém, con ser va va in tac tas a ines go tá vel bon da de e
a pa ciên cia de que sem pre usa no tra to com os abo rí gi nes, e com a qual
in va ri a vel men te os trans for ma em ami gos de di ca dos, sub mis sos e fi de -
lís si mos; e foi o que, nes te caso, acon te ceu, por que, dias de po is, Ua za cu -
ri ri-gaçu só ti nha uma cons tan te pre o cu pa ção: a de fa zer com que o seu
gran de ami go e pro te tor se es que ces se e lhe per do as se a cena pro vo ca da 
pe los va po res do olo ni ti.
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Por epi só di os como este é que se pode com pre en der quan ta
sin ce ri da de exis te nas se guin tes pa la vras de Ron don:

“Eu, aci ma de tudo, co lo co o sen ti men to de jus ti ça, en ca ran -
do, com me di ta da re fle xão, os de ve res mo ra is que nos são im pos tos
pela san ta ca u sa dos abo rí gi nes bra si le i ros, os qua is, há qua tro sé cu los,
vi vem es pi ca ça dos pelo agui lhão do mais re quin ta do ego ís mo nos so e
dos nos sos an te pas sa dos.”

Mis são Ron don 73



Se ção do Sul – Empre go da pe lo ta na pas sa gem de um gran de rio. Por trás de um
tro pe i ro, vê-se à es quer da da árvore o  Co ro nel Ron don e à di re i ta o Te nen te Ni co lau 

B. Hor ta Bar bo sa, pres ti mo so aju dan te da Co mis são

Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII 

NO RÁPIDO apa nha do que aca ba mos de es bo çar das
prin ci pa is ocor rên ci as da ex pe di ção para des co bri men to do Ju ru e na,
viu-se que a en tra da do ser tão só se fez à cus ta de mu i tas pri va ções e sa -
cri fí ci os, en tre os qua is não fal ta ram os hor ro res da fome. To dos es ses
obs tá cu los, a for mi dá vel luta em que se ti nha de em pe nhar para ven -
cê-los, Ron don os co nhe cia des de o prin cí pio, an tes mes mo de ace i tar a
in di ca ção do seu nome para o de che fe da li nha te le grá fi ca de Mato
Gros so ao Ama zo nas, e a eles se re fe riu nos se guin tes ter mos:

“As di fi cul da des da ex plo ra ção a fa zer-se na vas ta zona do no -
ro es te mato-gros sen se são so bre ma ne i ra au men ta das pela no vi da de do
iti ne rá rio a se guir:

“Com efe i to, te mos de va rar o ser tão, no qual, uma vez em -
bre nha dos, só com os re cur sos que le var mos po de re mos con tar; nada
te mos que es pe rar das fa ci li da des da na ve ga ção, com a qual se apro ve i -
tam os rios, ‘os ca mi nhos que an dam’, no di zer de Pas cal; mas se re mos
obri ga dos a abrir a ma cha do a nos sa pas sa gem atra vés das ma tas in fin -
dá ve is. O pro ble ma de trans por tes do pes so al, do ma te ri al e dos abas te -
ci men tos será de di fí cil so lu ção, por que fica de pen den do dos es for ços e
da re sis tên cia das tro pas car gue i ras, isto é, fica de pen den do de pas ta -
gens, que não exis tem nas re giões de flo res ta.



“As ex pe di ções an te ri o res fi ze ram-se su bin do ou des cen do
rios, em ca no as ou em ou tras em bar ca ções. A nos sa si tu a ção não será,
pois, idên ti ca à de mu i tos ou tros ex plo ra do res dos ser tões, des de o na -
tu ra lis ta Ale xan dre Ro drigues Fer re i ra, que, de 1788 a 1790, su biu o Gu -
a po ré até Bela Vis ta, ou des de o ma lo gra do Lang sdorff, que, de 1826 a
1828, des ceu o Ari nos, até Car los von den Ste in, que, em 1884, de Cu i a -
bá ga nhou as ca be ce i ras do S. Ma nu el e des tas as do Xin gu que des ceu
até che gar ao Ama zo nas; e, como es tas ex pe di ções, fo ram as de A. L. da 
Sil va Man so, d’Orbigny, Cas tel nau, Na te rez e, mais mo der na men te, as
dos Ca pi tães Te les Pi res e Oscar de Mi ran da, as de Spen cer Mo o re, Bar -
bo sa Ro dri gues e al gu mas ou tras.

“Antes des ta que vou em pre en der, hou ve, de fato, al gu mas
ten ta ti vas de de vas sa men to dos ser tões, se guin do-se um iti ne rá rio aná lo -
go ao que te nho de se guir; mas o des fe cho de tais aven tu ras é de mol de
a só po der ser vir para au men tar e for ta le cer a uni ver sal des cren ça atu al -
men te re i nan te so bre a exe qüi bi li da de do em pre en di men to. Assim é
que, em 1900, uma co mis são che fi a da pelo Ca pi tão Fran cis co de Pa u la
Cas tro, dis tin tís si mo com pa nhe i ro de Car los von den Ste in, ten do re ce -
bi do o en car go de es tu dar o tra ça do duma es tra da de ro da gem de Cu i a bá
a San ta rém do Pará, fi cou ani qui la da logo no iní cio dos seus tra ba lhos,
de i xan do de si ape nas a me lan có li ca lem bran ça das trá gi cas con di ções em 
que se abis ma ram tan tos es for ços, tan tas de di ca ções e tan tas vi das; e
ain da ou tras ti ve ram de aban do nar, logo aos pri me i ros pas sos, o em pre -
en di men to que se pro pu nham re a li zar, como essa em que to mou par te
o sa le si a no Ba da ri ot te, che fi a da por Alphon se Ro che, que se pro pôs, em 
1896, des co brir o Ju ru e na, par tin do de Cu i a bá.”

Fe i ta esta trans cri ção, es cla re ce do ra da na tu re za das ex pe di -
ções Ron don, pas se mos a dar, em tra ços ge ra is, uma idéia do que ele
mes mo con ta acer ca da que re a li zou, em 1908, e ao cabo da qual che gou  
à ser ra do Nor te. O seu in tu i to, nes se ano, era com ple tar o es tu do do
tra ça do da li nha-tron co, pros se guin do para esse fim com a ex plo ra ção
des de o pon to já atin gi do em 1907, no Ju ru e na, até sair em San to Antô -
nio do Ma de i ra.

Por mo ti vos de or dem téc ni ca e ad mi nis tra ti va, ti nha ele re -
sol vi do mu dar a base das suas ope ra ções de Di a man ti no para Ta pi ra puã, 
por to do rio Se po tu ba, aflu en te da mar gem di re i ta do Pa ra guai. E esta
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re so lu ção le vou-o a ex plo rar, com a ex pe di ção de 1908, novo ca mi nho
para o pon to já co nhe ci do do Ju ru e na.

A co lu na foi, pois, or ga ni za da em Ta pi ra puã, de onde par tiu
para Alde ia Qu e i ma da, pela es tra da aber ta pelo pró prio Ron don, em
1907. Era cons ti tu í da por 127 ho mens, 96 bois car gue i ros, 50 bur ros de
car ga, 30 de sela, 6 ca va los para o ser vi ço de gado e 20 bois para o cor te.
No nú me ro dos ho mens es ta va in clu í do o des ta ca men to de 52 pra ças,
des ti na do a guar ne cer a base de ope ra ções que se ia cri ar na pas sa gem
do Ju ru e na.

Esse nú me ro de 127 ho mens re pre sen ta va, por cer to, enor me 
mas sa, di fí cil de se mo ver em “ser tão bru to, sem ca mi nhos, sem re cur -
sos de que o ho mem ci vi li za do pode pre ci sar em da das even tu a li da des”. 
Assim, o con su mo de ali men tos ame a ça va ex ce der a ca pa ci da de dos
pre cá ri os me i os de trans por te de que dis pu nha a co mis são. Ron don
pe sou esse gra ve in con ve ni en te. Dou tro lado, po rém, es ta vam “os sen ti -
men tos de jus ti ça e hu ma ni da de” que os com pe li am a apre sen tar-se aos
nam bi qua ras acom pa nha do de for ça tão con si de rá vel que a sua pre sen ça 
bas tas se para con ju rar qual quer pe ri go de ata que. Por esse meio pro cu -
ra va Ron don eli mi nar o ris co de pas sar por um du plo des gos to: pri me i -
ro, o de ser a ex pe di ção hos ti li za da pe los ín di os; se gun do, a ne ces si da de, 
nes se caso, de se de fen der – o que lhe se ria do lo ro so. E, em or dem do
dia, da ta da de Ta pi ra puã, em 20 de ju lho de 1908, Ron don fez sa ber aos 
seus co man da dos que lhe ca bia o de ver de re co men dar a to dos os expe -
di ci o ná ri os, sem ex ce ção, o ma i or cu i da do pos sí vel, a fim de evi ta rem
qual quer sur pre sa por par te da que les guer re i ros, que com cer te za aguar -
da vam a ex pe di ção para se opo rem à con quis ta das suas ter ras. Ape sar de
to dos se acha rem ar ma dos, man da va o sen ti men to de jus ti ça que, an tes de 
qual quer mo vi men to de ener gia, se aten des se  às cru éis per se gui ções de
que eles ha vi am sido ví ti mas em ou tras épo cas.

Ain da mes mo que al guém da ex pe di ção fos se fe ri do pe los ha -
bi tan tes do Ju ru e na, ne nhu ma re pre sá lia de via ser mo vi da con tra eles;
no seu jus to di re i to, eles de fen di am as suas ter ras e as suas fa mí li as. A
or dem do dia ter mi na va com as se guin tes pa la vras: “Se ja mos for tes con -
tra os nos sos sen ti men tos de vin gan ça e te nha mos ab ne ga ção bas tan te
para re sis tir à ten ta ção do or gu lho, que é a per di ção da Hu ma ni da de.”
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Com o âni mo as sim pre pa ra do, par tiu a se gun da ex pe di ção,
no dia 29 de ju lho de 1908, de Alde ia Qu e i ma da para o Ju ru e na, ten do
como di re triz ge ral da sua mar cha a li nha ge o dé si ca de ter mi na da por es ses
dois pon tos.

Não a acom pa nha re mos, pas so a pas so, na lon ga e pe no sa
tra ves sia pelo ser tão; o que fi cou dito na ex po si ção do des co bri men to
do Ju ru e na é quan to bas ta para se po der fa zer uma idéia dos tra ba lhos,
fa di gas e so fri men tos que esta nova ca ra va na teve de afron tar e ven cer
até o mo men to de re gres sar ao mun do ci vi li za do.

Do mi nu ci o so diá rio de Ron don, po rém, ex tra i re mos al gu mas 
no tas, que nos pa re ce ram in te res san tes pela no vi da de, e en tre es tas se
des ta ca a que se re fe re  à vida no acam pa men to e está con ce bi da nes tes
ter mos:

“Re co me çá va mos, pois, as afa no sas ca mi nha das atra vés de
des cam pa dos, de ma tas ou de cer ra dos de ve ge ta ção in trin ca da, ora sob
so a lhe i ras in su por tá ve is, ora de ba i xo de gros sos agua ce i ros; ago ra des -
cen do ao fun do de uma gro ta, para logo de po is su bir a en cos ta de um
mor ro ou trans por um rio, ou, ain da, para ven cer as in des cri tí ve is re sis -
tên ci as de al gum ato le i ro.

“E quan do o dia ia che gan do ao seu ter mo co me ça vam ou -
tros tra ba lhos, os de es ta be le ci men to do acam pa men to, com a for ma de
vas to qua dri lá te ro, apo i a do so bre um cór re go, ri be i rão ou rio e cu jos
ou tros la dos se ob ti nham, dis pon do con ve ni en te men te as ca i xas, can ga -
lhas e de ma is vo lu mes da ex pe di ção.

“Ao cen tro acen dia-se uma fo gue i ra, já tão co nhe ci da de
quan tos al gum dia ti nham tido oca sião ou ne ces si da de de pas sar no i tes
em ple no ser tão. Em tor no dela iam-se agru pan do os ofi ci as e em pre ga -
dos do es ta do-ma i or. Ter mi na dos os tra ba lhos des ta rá pi da ins ta la ção,
jan tá va mos, à luz da fo gue i ra qua se sem pre.

“Até as oito ho ras, o acam pa men to re fer via de re bo li ço, em
vida in ten sa; to dos, ain da de pé, se mo vi am, fa la vam, aju da vam-se, lim -
pan do o solo e im pro vi san do as ca mas para o ne ces sá rio re pou so.

“De po is, todo aque le ru mor ia ces san do; vi nha, por fim, o si lên -
cio pro fun do, im pres si o na dor, dos ser tões, e o acam pa men to dor mia sob a
vi gi lân cia de sen ti ne las, pos ta das nos qua tro vér ti ces do qua dri lá te ro.”
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Às qua tro ho ras da ma dru ga da, os sons clan go ro sos das cor ne -
tas e cla rins, que subs ti tu íam na que les er mos as no tas me nos rís pi das
das fla u tas pa re cis no anún cio da nas cen te zo ti a ki ti (al vo ra da), fa zi am
re a pa re cer ala cre men te toda a ani ma ção e vi va ci da de da vés pe ra. Ser via-se 
ao pes so al a pri me i ra re fe i ção do dia, e em tor no da fo gue i ra re des per -
ta da, como tudo o mais, o che fe da ex pe di ção e os ofi ci a is sa bo re a vam o
chi mar rão.

Se guia-se logo o tra ba lho de tra tar, en ci lhar e car re gar os ani -
ma is da tro pa.

A luz do dia era ain da in de ci sa e va ci lan te e já a co lu na es ta va
em mar cha, pre ce di da dos sa pa do res.

Des ta ma ne i ra, se iam os ex pe di ci o ná ri os in ter nan do cada vez
mais pelo ser tão, sem ain da so fre rem em ba ra ços ma i o res, além dos re sul -
tan tes de per das de mu i tos ani ma is, que ca íam ex a us tos, sob os ri go res da
ca ní cu la im pi e do sa, na que les ca mi nhos de sa bri ga dos do cha pa dão.

No dia 2 de agos to che ga vam  à mar gem do rio Pa pa ga io, so -
bre o qual ti nham de cons tru ir uma pon te.

Fez-se o acam pa men to e, ca í da a no i te, “ti ve mos”, diz Ron -
don, “ma ra vi lho so es pe tá cu lo dado pe las cha mas de um for mi dá vel in -
cên dio ate a do ir re fle ti da men te pe los exp edi ci o ná ri os na ma ce ga da vár zea 
jun to à la goa Zo e re quê por onde aca bá ra mos de pas sar.

“Todo o cha pa dão em der re dor de nós se apre sen ta va to ma -
do pelo fogo vo raz, que se alas tra va em lín guas ex ten sas, lam ben do a
ve ge ta ção res se qui da e de i xan do após si o ne gru me da des tru i ção. Inse -
tos, rép te is, pe que nos ma mí fe ros e até aves, inham bus, per di zes, se ri e mas, 
ma xa la la gás (sa ra cu ras-do-cha pa dão), mal con se gui am es ca par à ra pi dez
do ter rí vel ele men to, que, pro pa gan do-se aos sal tos para tou ce i ras dis tan -
tes, tra ça va em tor no de les cír cu los lu mi no sos, e es tes, ape nas for ma dos,
iam ine xo ra vel men te aper tan do-se da pe ri fe ria para o cen tro, até de vo ra -
rem e des tru í rem tudo que ti nham fe cha do no in te ri or do seu âm bi to.

“O com bo io, na tra ves sia da vár zea, es te ve em sé ri as di fi cul -
da des para se sal var das cha mas, que já ti nham in va di do todo o ca mi nho 
da nos sa mar cha.

“Às nove ho ras da no i te, o céu, que nos ser via de do cel, es ta -
va ilu mi na do pe los re fle xos das al tís si mas la ba re das da enor me for na lha.
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“Aque le cír cu lo in fer nal ame a ça va cons tran ger-nos, e era so -
bre nós que os pon tos do seu cir cu i to cor ri am. Man dei fa zer o ace i ro em
tor no do acam pa men to e ro de ar os ani ma is da tro pa – não fôs se mos
nós e eles ví ti mas da que las fú ri as já tão gran des, mas que, ain da as sim,
de quan do em quan do se exa cer ba vam e re cru des ci am nos mo men tos
em que, es tan do a so prar aura mais for te, co in ci dia a cha ma ter al can ça -
do uma zona da ma ce ga mais es pes sa...

“To dos es tá va mos aler ta, aten tos  à mar cha  do in cên dio.
“Fe liz men te le van tou-se uma bri sa ben fa ze ja, que, obri gan do

as cha mas a do bra rem-se so bre si mes mas, em sen ti do con trá rio ao da
car re i ra em que vi nham, aca bou afas tan do de nós as pa vo ro sas co lu nas
in va so ras, que fu gi ram, aço i ta das, na di re ção do nor te.

“Ven do-nos, afi nal, fora de pe ri go, pu de mos ir sos se ga dos re -
pou sar dos tra ba lhos e fa di gas do dia.”

No en tan to a que i ma da con ti nu ou a alas trar-se pela vas ti dão
dos cha pa dões do Ju ru e na e seus tri bu tá ri os da mar gem di re i ta, ali men -
tan do-se, dia e no i te, in ces san te men te, do ma ce gal res se qui do.

Ain da na no i te de 10, um novo acam pa men to, ins ta la do na
nas cen te da ca be ce i ra do Saueu-iná, es te ve se ri a men te ame a ça do de ser
atin gi do pe las cha mas e des tru í do. Foi ne ces sá ria uma luta de ses pe ra da,
des de as 9 ho ras até a ma dru ga da, para Ron don, ofi ci ais e pra ças con se -
gui rem sal var as bar ra cas e as car gas da ex pe di ção.

Na no i te de 13 de agos to, acam pa va Ron don, com a sua co -
mi ti va, em ple no ter ri tó rio dos nam bi qua ras, e as sen ti ne las re ce bi am es -
pe ci a is re co men da ções para re do brar aten ção e vi gi lân cia.
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VIII

R ONDON agia com a ma i or pre ca u ção, não só por pru -
dên cia, mas “prin ci pal men te”, diz ele, “pelo amor aos nos sos in dí ge nas,
pois nos re pug na va o pen sa men to de ter mos de re pe lir al gum as sal to,
que eles cer ta men te não de i xa ri am de dar, des de que para isso se lhes
ofe re ces se uma boa opor tu ni da de”.

Estes ín di os es ta vam, ha via já al guns anos, em guer ra com os
se rin gue i ros que os ti nham ata ca do, por mais de uma vez, com a es pe -
ran ça, sem pre ma lo gra da, de os ven cer e ex pul sar da que las ter ras. Era,
por tan to, na tu ra lís si mo que eles hos ti li zas sem qual quer gru po de ho -
mens vin dos do lado dos seus per se gui do res, por que, na si tu a ção de ig -
no rân cia em que se acha vam, a res pe i to dos seus no vos hós pe des, não
po di am dis tin guir os maus dos bons, ou adi vi nhar que des te lado tam -
bém ha via al guns ami gos seus, in ca pa zes de os per se guir, ma tar e ex ter -
mi nar. Por tan to, para não se ser in jus to e de su ma no com essa gen te,
tor na va-se ne ces sá rio que, an tes de mais nada, se lhes for ne ces sem os
me i os pe los qua is eles pu des sem des co brir a ver da de so bre as in ten ções
e pro je tos da ex pe di ção.

Mos trar-lhes, po rém, essa ver da de que, uma vez co nhe ci da,
ha ve ria fa tal men te de mo di fi car a sua ati tu de com re la ção aos ex pe di ci o -
ná ri os, era pro ble ma de di fi cí li ma so lu ção, que de man da va mu i to tato,



gran de pru dên cia e, so bre tu do, mu i ta bon da de, para se evi tar que os
atos ini ci a dos com o fito de al cançá-lo de san das sem em pro va e con fir -
ma ção do con trá río. 

O sil ví co la, com ple ta men te des co nhe ce dor da nos sa lín gua,
dos nos sos cos tu mes, do nos so modo de vi ver e de pen sar, es ta va con -
ven ci do de que to dos éra mos idên ti cos aos ser ta ne jos que iam às suas
flo res tas, le van do-lhes a mor te, o in cên dio e o ex ter mí nio.

Su po nha mos, en tre tan to, que con se gui mos en trar em suas
ter ras, ani ma dos dos me lho res sen ti men tos e dis pos tos a dar-lhes pro vas 
de ser er ra da e fal sa aque la opi nião a nos so res pe i to. Antes, po rém, de
com pre en de rem ou da rem a con ve ni en te in ter pre ta ção aos nos sos atos,
eles nos hos ti li za rão. Que fa re mos, en tão? Pa re ce cla ro e sim ples: usa -
re mos das nos sas ar mas; mor re rão al guns den tre eles, ou tros sa i rão fe -
ri dos; mas te re mos agi do em le gí ti ma de fe sa da nos sa vida...

“Ora, se as sim pro ce der mos – ob ser va Ron don – se re mos ao
mes mo tem po in jus tos, con tra di tó ri os e cru éis.

“Injus tos  por que, com essa re a ção, ca u sa mos um mal ir re pa rá -
vel a pes so as de quem não po día mos es pe rar, como de fato não es pe rá -
va mos pro ce di men to di fe ren te, con ven ci das (e nós, no lu gar de las, não
o es ta ría mos me nos) de que, ata can do-nos, nada mais fa zi am do que de -
fen der as suas pró pri as vi das, as das mu lhe res e fi lhos; e, ain da mais, por 
ser mos nós quem, cri an do com as nos sas pró pri as mãos as con di ções
es pe ci a lís si mas, in dis pen sá ve is para se po der pro du zir o ata que, vo lun tá -
ria e ci en te men te qui sé ra mos ir ar ros tar os ris cos e pe ri gos dum es ta do
de coi sas que só exis te por cul pa nos sa, e dos cri mes e er ros co me ti dos
por gen te nos sa.

“Con tra di tó ri os por que, se o nos so fito era des tru ir nas suas al -
mas a idéia fixa de que só os pro cu rá va mos com in tu i tos odi en tos, ma -
tan do-os e fe rin do-os, mais lhes con fir ma mos essa opi nião, e com isso
con se gui mos exa ta men te o con trá rio do que de se já va mos, ma i or e mais
fir me tor na mos a bar re i ra de ódi os e de ini mi za des que di zía mos ser in -
ten ção nos sa apla i nar, der ru bar e fa zer de sa pa re cer.

“O pro ble ma é, re al men te, di fi cí li mo e duro. A con di ção pri -
mor di al, e que pa i ra so bran ce i ra a to das as ou tras, é a de não au men tar -
mos o in cên dio. Nin guém exi ge de nós atos su bli mes, de co ra gem e de
ab ne ga ção; mas é nos so de ver ab so lu to não jun tar mos, aos em ba ra ços
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já exis ten tes, ou tros que tor nem ain da mais di fí cil e ár dua a ta re fa de
quem, no fu tu ro, ti ver for ças para a ven cer.

“Com pa ra da à vida da Pá tria e da Hu ma ni da de, a nos sa é um
mo men to fu gaz, que só em ra ras na tu re zas emi nen tes se tor na per cep tí -
vel. Ai de quem, por amor des se mo men to, ousa sa cri fi car al gum in te -
res se da que las vi das, sem pre im po nen tes e ma jes to sas, até nos mí ni mos
de ta lhes!”

Tais são os en si na men tos que re sul tam a cada pá gi na do
mi nu ci o sís si mo diá rio de Ron don, como por exem plo esta, es cri ta na
ma dru ga da da pri me i ra no i te, que pas sou com a se gun da ex pe di ção, em
ter ri tó rio dos nam bi qua ras:

“Tam bém nós es ta mos in va din do as suas ter ras, é ine gá vel!
Pre fe ri ría mos pisá-las com o as sen ti men to pré vio dos seus le gí ti mos
do nos. Ha ve mos de pro cu rar to dos os me i os para lhes mos trar quan to
al me ja mos me re cer esse as sen ti men to e que não te mos ou tra in ten ção
se não a de os pro te ger. Sen ti mo-nos in ti ma men te em ba ra ça dos por não
po der mos, por pa la vras, fa zer-lhes sen tir tudo isso.

“Eles nos evi tam; não nos pro por ci o nam oca sião para uma
con fe rên cia, com cer te za por ca u sa da des con fi an ça pro vo ca da pe los pri -
me i ros in va so res, que pro fa na ram os seus la res. Tal vez nos ode i em tam -
bém, por que, do pon to de vis ta em que es tão, de acor do com a sua ci vi -
li za ção, to dos nós fa ze mos par te des sa gran de tri bo guer re i ra, que, des -
de tem pos ime mo rá ve is, lhe vem ca u san do tan tas des gra ças, das qua is as
mais an ti gas re vi vem nas tra di ções con ser va das pe los an ciãos.

“Essa no i te do dia 13 de agos to des per tou-nos mu i tas emo -
ções e uma alu vião de pen sa men tos. De se ja mos não ser por eles aban -
do na dos no mo men to em que, por aca so, te nha mos ou tra vez de nos
avir com os va len tes nam bi qua ras, cen tro das nos sas cons tan tes pre o -
cu pa ções.

“Qu al quer des cu i do da nos sa par te, em tal mo men to, se ele
vier, po de rá fazê-los so frer. Ao im pul so do or gu lho mi li tar, exal ta do nos 
mo men tos em que a co ra gem en tra em ação, a pru dên cia de sa pa re ce, e
com ela fo gem a bon da de e o dó.”

Com es tes pen sa men tos, e so bre tu do com este re ce io de ser,
num mo men to crí ti co, aban do na do pela cal ma e re fle xão dos seus atos,
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pas sou Ron don a no i te em cla ro, sem ter, como ele diz, o re pou so exi -
gi do pe las fa di gas do dia.

 Mas os ex pe di ci o ná ri os con ti nu a vam a sua mar cha, em di re -
ção do Ju ru e na, en con tran do a cada pas so ves tí gi os da pro xi mi da de e
até mes mo da pre sen ça dos ín di os. Não tar dou des co bri rem-se al de i as,
com si na is de te rem sido, mo men tos an tes, eva cu a das pe los res pec ti vos
mo ra do res. Ron don vi si ta va-as mi nu ci o sa men te, exa mi nan do os ob je tos 
exis ten tes no in te ri or dos ran chos, os mon tes for ma dos pe los res tos de co -
zi nha; es tu da va os ar te fa tos, pro cu ran do ne les o fio que pu des se gui ar a
sua ima gi na ção, bem dis ci pli na da, a for mar um qua dro do grau de ci vi li -
za ção, da ín do le, do per fil ca rac te rís ti co des sa na ção, cuja con fi an ça e
ami za de que ria con quis tar. Não era um exa me para sa tis fa zer es té ril
cu ri o si da de, como essa de cer tos et nó gra fos, vin dos para re u nir co le -
ções exó ti cas des ti na das a abar ro tar os mos truá ri os dos mu se us eu ro -
pe us; era um es for ço de in ves ti ga ção para cons tru ir uma ima gem do
povo nam bi qua ra tão apro xi ma da que per mi tis se sa ber como, quan do e
em que sen ti do se de ve ria ir agin do para lhe ser agra dá vel, para ob ter o
modo de ex pres são mais con ve ni en te à sua men ta li da de, ao es ta do da
sua alma, das in ten ções que para com ele ti nha o seu des co bri dor e pro -
te tor.

Ron don ado ta va as mais ri go ro sas me di das para que ne nhum
ob je to fos se re ti ra do dos ran chos; pro ce dia a este res pe i to com me ti -
cu lo so es crú pu lo, con si de ran do a ação de al guém se apo de rar de ob je -
tos dos ín di os nada me nos in dig na que a de se sa que ar uma casa no Rio, 
em Pa ris ou alhu res. E, não sa tis fe i to em fa zer res pe i tar o que exis tia nas 
al de i as, ain da as en ri que cia com brin des ex pres sa men te tra zi dos no
com bo io da ex pe di ção: ma cha dos, fo i ces, len ços, fa cões, etc.

O che fe da ex pe di ção es ta va ra di an te por se en con trar as sim
no cen tro duma gran de po pu la ção nam bi qua ra; não se via um só dos
seus in di ví du os, mas sa bia-se, e como se sen tia, es ta rem eles ali bem
pró xi mos, es pi an do de den tro do mato os me no res mo vi men tos dos
seus hós pe des.

Des ta sa tis fa ção, po rém, não par ti lha vam os co man da dos de
in fe ri or ca te go ria: pra ças, tro pe i ros, etc. Esses, se pu des sem, tra ta ri am
logo de pôr en tre as suas pes so as e os ín di os toda a vas ti dão do ser tão;
já al guns ti nham to ma do, por con ta e ris co pró prio, essa ini ci a ti va: de ser -
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ta vam. Se ri am pre sos e pro ces sa dos; isso, po rém, pa re cia-lhes mu i tís si mo 
pre fe rí vel a es tar num foco de nam bi qua ras, nome que, ou vi do, bas ta va
para evo car nos ser tões a sen sa ção do pa vor.

Este medo per tur ba va até o sono dos acam pa men tos. No
Diá rio en con tra-se a se guin te nota, re la ti va ao es ta do dos es pí ri tos na
no i te de 24 para 25 de agos to:

“Os ex pe di ci o ná ri os pou co dor mi am. Mu i tos nos con ta ram
ter ou vi do, alta no i te, rumo do sol po en te, sons pa re ci dos com os das
fla u tas dos ín di os, pro ve ni en tes tal vez de al gum al de a men to es ta be le ci do
para essa ban da...

“O que não te ria pas sa do pelo es pí ri to dos nos sos sol da dos e
tro pe i ros, cer ca dos, nes tes er mos, de in dí ci os e ves tí gi os dos nam bi qua -
ras, nome que só por si bas ta para ar re ba tar as al mas, mes mo as mais
fri as, às re giões po vo a das de ce nas pa vo ro sas de an tro po fa gia, de que
an dam che i as as len das se cu lar men te en tre te ci das em tor no des ta na ção
de sil ví co las?!

“Ima gi na ram, de cer to, a tri bo re u ni da em fes ta so le ne, no
meio de ri tos evo ca ti vos de in fluên ci as mis te ri o sas e per ver sas; os an -
ciãos e as ve lhas, pro fe rin do im pre ca ções de mal di ção, vo ta vam o atre vi -
do tro ço de in va so res às fú ri as vin ga ti vas de de mô ni os pro te to res das
flo res tas e do povo nam bi qua ra e, an te go zan do os pra ze res do in fan do
ban que te, apres sa vam os pre pa ra ti vos para o sa cri fí cio dos mí se ros
pri si o ne i ros...

“E os po bres ho mens , tão ne ces si ta dos de se re fa ze rem das
can se i ras do in ces san te tra ba lhar des tes úl ti mos dias, pas sa ram a no i te in -
te i ra a lu tar com os es pec tros cri a dos em sua ima gi na ção por aque les
sons que lhes pa re ci am ser de fla u tas in dí ge nas!”

Mas ne nhu ma emo ção, por mais per tur ba do ra que fos se, po -
de ria que bran tar o ar dor de ho mens a cuja fren te Ron don mar chas se,
não só como che fe e guia, mas tam bém, e so bre tu do, como exem plo de
es for ço, de co ra gem e de te na ci da de. Por tan to, não ad mi ra que, a 26 de
ou tu bro, isto é, vin te e nove dias de po is da par ti da de Alde ia Qu e i ma da,
já es ti ves sem no Ju ru e na, ten do per cor ri do nes se tem po 272 qui lô me tros
e 311 me tros pelo in te ri or de vas tos ser tões, nos qua is fo ram abrin do, a
gol pes de ma cha do, a es tra da de que pre ci sa vam para a pas sa gem do seu 
pe sa do com bo io, cons tru in do pon tes, es ti van do ato le i ros, ex plo ran do o
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ter re no e pro ce den do ao le van ta men to to po grá fi co do ca mi nho per cor -
ri do e às ob ser va ções as tro nô mi cas ne ces sá ri as para a de ter mi na ção das
co or de na das ge o grá fi cas de 24 po si çôes prin ci pa is.

Na mar gem di re i ta do rio, onde che ga ram os ex plo ra do res, os 
ves tí gi os de pas sa gem re cen te dos ín di os, se guin do em gran des gru pos
na di re ção do nor te, eram nu me ro sos e evi den tes. Po di am pois os sil ví -
co las es tar pre pa ran do uma em bos ca da, para ca í rem de im pro vi so so bre 
os ex pe di ci o ná ri os no mo men to em que es tes ten tas sem atra ves sar a
cor ren te za para o ou tro lado. Qu e ren do evi tar se me lhan te sur pre sa,
Ron don se pa rou-se dos sete ho mens que sob seu co man do for ma vam a 
van guar da, e pe ne trou na mata, com os cães da sua ma ti lha, ex plo ran -
do-a em to dos os sen ti dos. De po is de uma hora de pes qui sas, ten do ve -
ri fi ca do que por ali não exis tia ín dio al gum, vol tou ao pon to de che ga da,  
à be i ra do rio, onde man dou aba ter uma ár vo re, cujo tron co se pres ta va
para ser va za do em ca noa. Aca ba va de exa mi nar este ma de i ro já der ru -
ba do, quan do, de re pen te, ou viu le van tar-se gran de cla mor e gri ta ria
en tre os sol da dos da re ta guar da.

“Com pre en di ime di a ta men te”, diz ele, “que se tra ta va dum
ata que de ín di os. Cor ri ao lu gar do  tu mul to. Os meus ho mens vi nham
em gru po con fu so, cor ren do, e, à fren te de to dos, um ans pe ça da, que
gri ta va des va i ra da men te: Uma ca bo cla me fle chou!”

“Era o pâ ni co: em vão eu me es for ça va por con ter aque les
ho mens...

“De sar ma do como es ta va, che guei até pró xi mo dos ín di os;
re tro ce di e man dei dar o to que de cor ne ta para re u nir os sol da dos. Ra pi -
da men te es tes en tra ram na for ma tu ra e le vei-os para o lu gar do as sal to,
onde en con tra mos qua tro fle chas fin ca das no chão.

“Qu e ren do mos trar aos sol da dos que o ín di os já ali não es ta -
vam, fiz os cães en tra rem na mata e, para mais os açu lar, dei um tiro
com a mi nha es pin gar da de caça. Mas o es ta do dos âni mos era tal que
bas tou isso para to dos co me ça rem a ati rar con vul si va men te; a cus to ou -
vi ram a mi nha or dem, man dan do ces sar fogo.

“Entramos na mata para des co brir o rumo to ma do pe los as -
sal tan tes em re ti ra da; vi mos, pe las ba ti das en con tra das em di fe ren tes
sen ti dos, que eles ti nham vin do em gru po bas tan te nu me ro so e que, à
vol ta, mu i tos se ha vi am ati ra do ao rio, atra ves san do-o a nado.
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“Cer to de que já não ha via mais nada a re ce ar nes se pon to,
vol ta mos para a mar gem do rio.

“Qu an do aí che gá va mos, avis tei do ou tro lado, a um qui lô me -
tro, mais ou me nos, pon tos es cu ros que me pa re ce ram ín di os aga cha dos. 
Os meus com pa nhe i ros, no en tan to, afir ma ram que eram ran chos ve -
lhos, de al gum al de a men to pro vi só rio. Para ti rar mos uma pro va de ci si va, 
to mei a mi nha cla vi na e dei um tiro na que la di re ção, com pon ta ria ele -
va da; foi quan to bas tou para se re pe tir a cena an te ri or: no vas des car gas
rom pe ram de to dos os la dos, à lou ca.

“Era evi den te: os meus ho mens ain da se não ti nham re fe i to
do pâ ni co que os em pol ga ra e que ha via fe i to aque le ans pe ça da sen tir-se 
fe ri do por uma fle cha des fe ri da de arco ma ne ja do por mãos fe mi ni nas!
A ver da de é que nin guém fora atin gi do, e com cer te za as cou sas se te ri am 
pas sa do mu i to mais sim ples men te, se não fos se a cir cuns tân cia de as
ima gi na ções já vi rem de Di a man ti no e Cu i a bá tra ba lha das pe las pa vo ro sas 
his tó ri as que se con tam des tes ín di os.”

To da via, a des car ga mo vi men ta ra aque les pon tos es cu ros,
pro van do que a ra zão es ta va com Ron don.
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IX

 NA MANHÃ de 1º de se tem bro, ter mi na da a ca noa que
se es ta va cons tru in do des de o dia da che ga da e que foi ba ti za da com o
nome de Sete de Se tem bro, con se guiu Ron don atra ves sar o Ju ru e na com
uma tur ma de 16 pes so as. Gal gan do a co li na que do mi na a mar gem es -
quer da do rio e don de os ín di os, em bos ca dos, ti nham es ta do a es pre i tar
os mo vi men tos da ex pe di ção, viu o lu gar onde eles se ha vi am ajo e lha do, 
em duas fi le i ras; a are ia guar da va ain da as im pres sões de i xa das pe los
seus cor pos nes sa po si ção, bem como as das ex tre mi da des dos seus
gran des ar cos de guer ra. Viu tam bém uma gran de ár vo re, mu i to alta,
que ser vi ra de ob ser va tó rio a uma sen ti ne la en car re ga da de avi sar os
com pa nhe i ros da che ga da dos ex pe di ci o ná ri os. Nos úl ti mos ga lhos da
ár vo re o ín dio pre pa ra ra um as sen to e, para se res guar dar do sol, ha via
im pro vi sa do uma co ber ta de fo lhas.

Evi den te men te eles sa bi am que eram os mes mos in va so res do 
ano an te ri or que aí se acha vam, de vol ta, e cal cu la ram des de logo que a
ex pe di ção pro cu ra va o pas so 20 de ou tu bro, para atra ves sar o rio.

Re sol ve ram, pois, to mar-lhe a di an te i ra, no fito de lhe im pe dir 
a pas sa gem. Ve ri fi can do de po is, pe las dis po si ções to ma das, que a co lu na 
ex pe di ci o ná ria ia acam par na mar gem di re i ta e que se não ope ra ria a tra -
ves sia nes se mes mo dia, mu da ram de tá ti ca e fo ram ata car o pe lo tão de



sa pa do res, no pon to em que es tes, de sar ma dos, pro ce di am à lim pe za da
pi ca da.

Para re a li zar essa sur ti da, des ta ca ram nu me ro so gru po de
guer re i ros que atra ves sa ram o rio aba i xo do acam pa men to, indo por
den tro do mato até o lu gar do as sal to.

Isto, eles o fi ze ram num mo vi men to bem ide a do e exe cu ta do
com mu i ta au dá cia, mas com tan ta fe li ci da de para a ex pe di ção que ne -
nhum dos seus ati ra do res acer tou uma só pon ta ria.

Uma vez trans pos to o rio, Ron don es co lheu o lo cal para se
cons tru ir o acam pa men to e alo ja men to das pra ças do des ta ca men to que 
aí de ve ria fi car ser vin do de apo io às co mu ni ca ções en tre a ex pe di ção
que se ia in ter nar em de man da do Ma de i ra e a base do seu abas te ci men to
– o por to de Ta pi ra puã.  Enquan to se re a li za vam es sas cons tru ções,
Ron don ex plo ra va a re gião em tor no, vi si tan do e exa mi nan do cu i da do -
sa men te mu i tas al de i as de nam bi qua ras que en con tra va aban do na das.
Nes sas vi si tas e exa mes, co lhia in for ma ções pre ci sas a cer ca do grau de
ci vi li za ção des ses ín di os, dos seus há bi tos, dos seus gos tos e das suas
pre fe rên ci as.

Uma ques tão im por tan tís si ma fi cou des de logo re sol vi da: a
que se re fe ria  à an tro po fa gia de que es ses ín di os eram tra di ci o nal men te
acu sa dos. Ron don ve ri fi cou, como mais para di an te se verá, ser essa
acu sa ção in te i ra men te fal sa, ape sar das ver sões cor ren tes, re gis tra das em 
mu i tos es cri tos e até no li vro de von den Ste in.

Co me mo ran do a data da nos sa in de pen dên cia po lí ti ca, ina u gu -
rou Ron don a ins ta la ção do des ta ca men to de Ju ru e na, cons ti tu í do por 52
pra ças e co man da do pelo 2º-Te nen te José Jo a quim Fer re i ra da Sil va.

Na or dem do dia pu bli ca da para esse efe i to re co men da va
Ron don o ma i or cu i da do na vi gi lân cia dos ar re do res do des ta ca men to,
para evi tar qual quer sur pre sa por par te dos ín di os, e res pe i to ab so lu to às 
suas vi das e pro pri e da des. No caso de les re a li za rem qual quer as sal to,
pro i bia que se exer ces sem re pre sá li as, per se guin do-os na re ti ra da; ain da
mais: que se in cen di as sem as suas al de i as ou se fi zes sem co lhe i tas nas
suas ro ças; e até mes mo que al guém se apo de ras se de qual quer ob je to
que lhes per ten ces se, por quan to o de ver de to dos de via ser o de pro pa gar 
pelo exem plo os bons cos tu mes da nos sa ci vi li za ção. E Ron don ter mi -
na va, con gra tu lan do-se com os seus com pa nhe i ros pela co me mo ra ção
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da que la data, em que o Bra sil glo ri fi ca o imor tal pa tri ar ca da sua in de -
pen dên cia, sob cu jos aus pí ci os era es ta be le ci do o pri me i ro nú cleo de
pro te ção aos in dí ge nas da que les vas tos ser tões.

Dous dias de po is con ti nu a va a ex pe di ção a sua mar cha, in ter -
nan do-se cada vez mais nes ses ser tões inex plo ra dos do ex tre mo no ro es te
de Mato Gros so.

Se ria lon go enu me rar aqui os rios im por tan tes que se lhe
fo ram de pa ran do e que ti ve ram de ser atra ves sa dos, ora em ca no as, que
se cons tru íam no mo men to, ora em pe lo tas de cou ro, con for me a ma i or 
ou me nor im pe tu o si da de das águas.

Ron don ia re sol vi do a va rar o ser tão até sair em San to Antô -
nio do Ma de i ra. Na tar de de 4 de ou tu bro, su bin do à fron de duma ár vo -
re mu i tís si mo alta, teve a gran de sa tis fa ção de ver ao lon ge, a uns 20 qui -
lô me tros, na di re ção de O. N. O., uma im po nen te mas sa azul, que se
le van ta va, li mi tan do o ho ri zon te. Era com cer te za a ser ra do Nor te,
anun ci a da por al gu mas va gas in for ma ções de ín di os e não me nos va ga -
men te in di ca da nas car tas ge o grá fi cas. Era o pri me i ro gran de obs tá cu lo
que ele es pe ra va ter de ven cer nes sa tra ves sia e com o qual con ta va dum 
mo men to para ou tro.

A ale gria que lhe ca u sou essa des co ber ta de via, en tre tan to, ter 
pou ca du ra ção. No acam pa men to es ta vam dois sol da dos do des ta ca -
men to do Ju ru e na, es pe ran do-o, para lhe en tre ga rem car tas ur gen tes
dos ofi ci a is en car re ga dos da di re ção dos tra ba lhos da cons tru ção.

As no tí ci as eram de so la do ras: des de agos to as obras es ta vam
pa ra li sa das e os ser vi ços de sor ga ni za dos; o abas te ci men to de ví ve res já
se não fa zia; os ho mens de ser ta vam em gran des tur mas, fu gin do às tor -
tu ras da fome. Em re su mo, re cla ma va-se a pre sen ça do che fe da ex pe di -
ção, para “re co lher os des tro ços do na u frá gio com ple to”.

Para Ron don era isto uma for mi da vél de cep ção. Pas sou a no i te
toda a re fle tir; cus ta va-lhe ren der-se à evi dên cia dos fa tos, que exi gi am a 
in ter rup ção dos seus tra ba lhos de re co nhe ci men to e ex plo ra ção, para ir
re or ga ni zar as tur mas de cons tru ção. Entre tan to, já não de pen dia dele a
es co lha do al vi tre a ado tar. Ti nha que re gres sar; não o quis, po rém, fa zer 
an tes de pi sar a ser ra que en tre vi ra de lon ge.
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Pros se guiu, pois, na mar cha, e no dia 8 pe ne trou numa for te
de pres são da enor me cha pa da. Os va les dos rios mo de la vam-se por
for mas di fe ren tes dos an te ri o res, de vi do à pro fun da ero são do solo,
ca u sa da pela mul ti pli ci da de das ca be ce i ras que ali nas cem.

“Não ti ve mos dú vi da” diz Ron don, “em ver nes se con jun to
de es bo ro a men tos do cha pa dão, cujo ní vel ain da sub sis te in di ca do pela
ca rac te rís ti ca dos ter ra ços ou me sas, o aci den te to po grá fi co a que os geó -
gra fos an ti gos de ram, er ra da men te, o nome de ser ra do Nor te. Ela é
cons ti tu í da pelo re ba i xa men to de ter re no. Por esse mo ti vo, os rios que
aí se for mam têm os res pec ti vos tal ve gues em ní vel in fe ri or aos dos que
flu em do gran de cha pa dão an te ri or. Na nos sa fren te, para o po en te e
nor te, le van ta-se o dor so do gran de ma ci ço, que nada mais é do que a
es car pa ori en tal do gran de pla nal to dos Pare cis.”

Ron don ain da con ti nu ou na ex plo ra ção des ses va les e ser ras
até o dia 12 de ou tu bro, data em que, dan do por fin da aque la ex pe di ção, 
or de nou a re ti ra da. Acha va-se ele en tão a 401 qui lô me tros de Alde ia
Qu e i ma da.

No dia 3 de no vem bro che ga va a ex pe di ção a essa al de ia,
onde Ron don pu bli cou uma or dem do dia, dis sol ven do-a e agra de cen do 
os ser vi ços pres ta dos pe los seus au xi li a res: Dr. Ma nu el Antô nio Andra de; 
far ma cêu ti co Be ne di to Ca na var ros; Te nen tes Ni co lau Bu e no Hor ta
Bar bo sa, João Sa lus ti a no Lira, Car los C. de Oli ve i ra Melo e Amé ri co
Ves pú cio; et nó gra fo Karl Car ni er; ins pe tor de te lé gra fos, Sa la ti el Cân di do
de Mo ra is e Cas tro; e guar das João de Deus e Pe dro Cra ve i ro Te i xe i ra.
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Sal to Belo
Altu ra 40 me tros
Des car ga por se gun do 70.000  li tros
Po ten ci al teó ri co 2.800.000 qui lo grâ me tros{37.333 ca va los-va por
Po ten ci al uti li zá vel 24.000 ca va los-va por      
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X

NA REORGANIZAÇÃO  to tal dos tra ba lhos da cons tru -
ção e na sua ins pe ção ge ral, gas tou Ron don seis me ses de es for ços in -
ces san tes. Mu i tas fo ram as di fi cul da des que teve de ven cer para re mon -
tar o vas to e com ple xo apa re lho ad mi nis tra ti vo da Co mis são, cuja vida
de pen dia não só dum con si de rá vel mo vi men to de pes so al ci vil e mi li tar,
ope ran do des de o Rio de Ja ne i ro, Co rum bá e Cu i a bá até as mais lon gín -
quas pa ra gens dos ser tões que se es ta vam des co brin do, como tam bém
do trans por te de gran des mas sas de ma te ri a is para as obras e para o
abas te ci men to dos ho mens ne las em pre ga dos.

De ma is, o en car go que Ron don re ce be ra do Go ver no não
con sis tia numa sim ples ex plo ra ção da que le ter ri tó rio, co i sa que só exi gi -
ria os me i os e re cur sos para uma pri me i ra e úni ca tra ves sia.

Ao con trá rio dis so, ti nha ele de pro ce der à ocu pa ção de fi ni ti va, 
o que exi gia o es ta be le ci men to de nú cle os de po pu la ção e a ins ta la ção de 
vias e de me i os de co mu ni ca ção per ma nen tes.

Na ex pe di ção de 1907, para o des co bri men to do Ju ru e na,
como se não de se ja va mais do que co nhe cer a po si ção ge o grá fi ca des se
rio, a mar cha foi de sim ples tra ves sia; os rios fo ram trans pos tos a nado,
os ri be i rões so bre pin gue las; e nas flo res tas abri ram-se rá pi das ve re das,



es tri ta men te in dis pen sá ve is para dar pas sa gem aos ani ma is da pe que na
co lu na.

Já em 1908, por que se ia de i xar es ta be le ci do na que le rio um
des ta ca men to, os ex pe di ci o ná ri os mar cha ram ser tão den tro, abrin do es -
tra da, com pon tes e es ti va dos so bre os rios e os bre ja is, de modo a fa ci -
li tar-se a pas sa gem não só da co lu na de que eles fa zi am par te, mas tam -
bém dos com bo i os que de ve ri am pos te ri or men te tra fe gar por ali, des ti -
na dos ao abas te ci men to da for ça de ocu pa ção.

A es tes pri me i ros tra ba lhos, exa ta men te cor res pon den tes aos
que te ri am de ser fe i tos por uma tur ma de pon to ne i ros que mar chas se à 
tes ta dum exér ci to em ope ra ções de guer ra, pre pa ran do-lhe o ter re no
para a in va são, se gui ram-se ou tros, mais só li dos, mais du rá ve is e de ma i or
ca pa ci da de para as ne ces si da des do trá fe go.

Ron don ati vou vi go ro sa men te o an da men to de to dos es tes
tra ba lhos, con se guin do, en tre ou tros, ina u gu rar ain da em prin cí pi os de
1909, com dois ca mi nhos, a es tra da de au to mó ve is que man dara cons -
tru ir de Por to dos Bu gres, no Se po tu ba, ao Sal to da Fe li ci da de, nes se
mes mo rio.

Mas no meio de tan tas pre o cu pa ções, não se lhe apar ta va da
men te a idéia de pros se guir a ex plo ra ção da ser ra do Nor te para o Ma -
de i ra.

Esco gi tan do esse gran de pro ble ma à luz dos no vos co nhe ci -
men tos ge o grá fi cos ad qui ri dos com a ex pe di ção de 1908, for mu la ra ele,
afi nal, uma tra ça di fe ren te da que se gui ra até en tão. Em vez de pro cu rar
sair di an te de San to Antô nio, di ri gir-se-ia ago ra para o pon to em que o
rio Abu nã se en tron ca no Ma de i ra, e daí mais fa cil men te atin gi ria de po is 
o rio Acre. Este novo pla no, po rém, acar re ta va enor me acrés ci mo na
tra ves sia que se ti nha de fa zer pelo in te ri or do ser tão bru to, do qual não
se po di am ti rar ou tros re cur sos se não os da caça, pal mi tos e mel sil ves -
tre.

O abas te ci men to por Ta pira puã e Ju ru e na tor nar-se-ia, afi nal,
im pos sí vel, em vir tu de das gran des dis tân ci as a ven cer.

Era, por tan to, for ço so ins ta lar, no seio do pró prio ser tão que
se ia atra ves sar, uma es ta ção de re a bas te ci men to, des ti na da a aco lher os
ex pe di ci o ná ri os quan do já lhes fal tas sem os úl ti mos re cur sos vin dos de
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Ju ru e na e for ne cer-lhes no vos, para a con ti nu a ção da mar cha. Ora, tal
es ta ção só po dia ser es ta be le ci da apro ve i tan do-se as fa ci li da des da na ve -
ga ção; era ques tão de se es co lher, con ve ni en te men te, um rio que des ces se 
do in te ri or da re gião a ex plo rar, pois indo por ele aci ma, de po en te para
nas cen te, a tur ma de re for ço po de ria apro xi mar-se dos que vi nham por
ter ra, em sen ti do con trá rio, e tal vez tan to que es tes não che gas sem a so -
frer as con se qüên ci as do afas ta men to dos seus an te ri o res pon tos de
apo io.

Do exa me das car tas ge o grá fi cas, tais como exis ti am na épo ca,
o rio que me lhor pa re cia pre en cher o con jun to dos re qui si tos exi gi dos
por este ob je ti vo era o Jaci-pa ra ná, aflu en te da mar gem di re i ta do Ma -
de i ra, e cu jas nas cen tes fi gu ra vam nos ma pas como sa in do qua se da
ver ten te oci den tal da ser ra do Nor te. Ora, esse rio po dia fa cil men te ser
atin gi do por uma ex pe di ção que se or ga ni zas se em San to Antô nio, com
ho mens e ma te ri al le va dos de Ma na us.

Por tan to, es co lheu-o Ron don para o fim in di ca do, e de sig nou
para or ga ni zar e di ri gir a tur ma de re for ço o Ca pi tão Ma nu el Teó fi lo da
Cos ta Pi nhe i ro, ten do como au xi li ar o 1º-Te nen te Amíl car Arman do
Bo te lho de Ma ga lhães, o ins pe tor dos Te lé gra fos Fran cis co Xa vi er Jú ni or
e o mé di co Dr. Pa u lo Fer nan des dos San tos.

A 4 de maio de 1909, ter mi na dos es tes e ou tros pre pa ra ti vos
da nova ex pe di ção de des co bri men to do ser tão do no ro es te mato-gros -
sen se, par tiu Ron don de Ta pi ra puã com des ti no ao Ju ru e na, onde che -
gou no dia 21, de po is de fa zer, so zi nho, uma vi si ta  à re gião das ma lo cas 
dos ín di os pa re cis.

Em Ju ru e na or ga ni zou o 5º Ba ta lhão de En ge nha ria, que fora 
cri a do pela nova re mo de la ção do Exér ci to e que fi cou in cum bi do da
cons tru ção das li nhas te le grá fi cas de Cu i a bá ao Acre e às fron te i ras da
Bo lí via. Este ba ta lhão cons ti tu iu-se de 600 pra ças, das qua is 350 efe -
tivos, em pre gados na cons tru ção da se ção do sul, e 250 adi das, tra ba -
lhan do na do nor te.

No dia 2 de ju nho saiu do Ju ru e na, em di re ção à ser ra do
Nor te, a nova ex pe di ção com pos ta de 42 ho mens, e le van do como prin -
ci pa is au xi li a res os Drs. Alí pio de Mi ran da Ri be i ro, zoó lo go, e Jo a quim
Ta na ju ra, mé di co; Te nen tes João Sa lus ti a no Lira, en car re ga do das ob -
ser va ções as tro nô mi cas e do ser vi ço de van guar da; Ema nu el Sil ves tre
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do Ama ran te, in cum bi do dos le van ta men tos to po grá fi cos; Alen car li en se 
Fer nan des da Cos ta, co man dan te do com bo io de re for ço; e Antô nio Pi -
ri ne us de Sou sa, co man dan te dum pe lo tão do 5º Ba ta lhão de Enge nha ria.

Nes sa oca sião, po rém, acha va-se Ron don, e ha via já al gum
tem po, sob a ação de for te in fec ção pa lú di ca, cuja mar cha ins pi ra va a
to dos sé ri as apre en sões.

Na pá gi na do seu Diá rio, re la ti va à data de 7 de maio, ele mes -
mo de cla ra: “Afi nal a fe bre não me de i xa; des de 28 de abril que ela re a -
pa re ce re gu lar men te, to das as no i tes, não obs tan te os me di ca men tos to -
ma dos.” E, ain da no dia 2 de ju nho: “Mal gra do os cu i da dos mé di cos, o
meu es ta do con ti nua a não ins pi rar con fi an ça. O fa cul ta ti vo não me
aban do na, ele mes mo pre pa ra e me mi nis tra, com o ma i or des ve lo, os
re mé di os que re ce i ta. Mas é de es pe rar que a mar cha para o nor te e a sa -
tis fa ção de re to mar a mi nha em pre sa ve nham au xi li ar o efe i to de to dos
os cu i da dos que me têm sido dis pen sa dos pelo Dr. Ta na ju ra.”

Mas isto não obs tou a que a mar cha pros se guis se com ra pi -
dez. Dez dias de po is da sa í da do Ju ru e na já os expe di ci o ná ri os avis ta -
vam o “es plên di do pa no ra ma da ser ra do Nor te”.

“Os es bo ro a men tos do cha pa dão lá es ta vam, for man do va les
enor mes que se di ri gem do sul para o Equa dor. O fun do des ses va les,
le i to dou tros tan tos rios e ri a chos, é co ber to de ex ten sos bu ri ti za is e de
ma tos em que abun dam as se rin gue i ras. Os de cli ves e ter ra ços, tes te mu -
nhas do an ti go cha pa dão, mu dos e imo tos, re ves tem-se de gra mí ne as
cla ras, em con tras te com o ver de-es cu ro dos por ten to sos bu ri ti za is. E
tudo isto for ma con jun tos gi gan tes cos, que se alon gam a per der de vis ta,
numa gra da ção su a ve para o azul pro fun do, ain da mais re al ça da nes sa
ma nhã pela bri lhan te lu mi no si da de do céu lím pi do e trans pa ren te.”

Des cen do os le ves de cli ves des ses va les en som bra dos de bu ri -
tis e ba ca bas, diz Ron don, se al can ça ram os Cam pos No vos e o úl ti mo
acam pa men to de 1908.

Re sol ve mos fun dar nes tes cam pos uma fa zen da a que de mos
o nome de ‘Re ti ro do Ve a do Bran co’. Para esse fim, es co lhe mos uma
emi nên cia, ro de a da de ca be ce i ras de ex ce len tes águas, e nela cons tru í -
mos um bom ran cho, mo des to iní cio de fu tu ro es ta be le ci men to que,
den tro de pou cos anos, abas te ce rá de ce re a is e de gado todo este no ro -
es te, até o Acre e o alto Ama zo nas.
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“Para tra ta men to do pe que no re ba nho com que do tei o Re ti ro
e para os pri me i ros tra ba lhos de la vou ra que man dei fa zer, de i xei ali ins -
ta la dos dez ho mens, sob a di re ção de Se ve ri a no Go do fre do de Albu -
quer que, com re co men da ções mu i to es pe ci a is para não hos ti li za rem os
ín di os da re gião, pro cu ra rem atraí-los e com eles en ta bu la rem re la ções
de ami za de.

“Par tin do des se lu gar, no dia 29 con se gui mos re ga nhar o ma -
ci ço dos Pa re cis, su bin do pela es car pa ori en tal da ser ra do Nor te, por
ca mi nho aber to em den sa ma ta ria de ár vo res ele va das. Acam pa mos na
nas cen te duma ca be ce ira, a que dei o nome de ‘Co me mo ra ção de Flo -
ri a no’. É um pon to es plên di do para base de ope ra ções, mu i to fre qüen -
ta do pe los ín di os, que aqui vêm ca çar. Entre dois ca pões ele va dos e a
ex ten sa ma ta ria que aca bá va mos de atra ves sar, ao sul, des do bra-se um
belo cam po de gra mí ne as for ra ge i ras, re cen te men te que i ma do pe los sil -
ví co las. O nos so gado já co me ça va a afrou xar; po dia, pois, re fa zer as
suas for ças.”

Infe liz men te, po rém, esse cam po era pou co ex ten so. As ex -
plo ra ções fe i tas em to dos os sen ti dos es bar ra vam sem pre em ma tas in -
ter mi ná ve is, cada vez mais den sas, de ár vo res co los sa is.

Ron don con ven ceu-se de que não exis ti am, no rumo do po en -
te, no vos cha pa dões de cam pos ge ra is; a mata de via pro lon gar-se até a
que da da ver ten te ori en tal do Gu a po ré.

No en tan to, os es tu dos to po grá fi cos da re gião con ti nu a vam
com afin co.

Ha via ali um ema ra nha do de ca be ce i ras, qua se inex tri cá vel; e
isso mais es ti mu la va a cu ri o si da de do Te nen te Lira e do Co ro nel Ron -
don, cuja sa ú de, por es ses dias, me lho rou, ven do-se ele, afi nal, li vre da
fe bre que o vi nha ator men tan do des de o iní cio da ex pe di ção, em Ta pi -
ra puã.

Eis em que ter mos ele mes mo re su miu a na tu re za das di fi cul -
da des en con tra das nes ta zona:

“Num es pa ço pe que nís si mo, num pon to qua se, en con tra mos
ca be ce i ras de rios tri bu tá ri os de três gran des ba ci as, de di re ções bem di -
ver sas: a do Gu a po ré, a do Ta pa jós e a do su pos to Ja ma ri. Di fí cil era
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dis cer nir a qual des sas ba ci as per ten cia cada uma das ca be ce i ras que
ía mos des co brin do.

“Assim, por exem plo, um rio en con tra do no dia 16 [de agos to]
com 12 me tros de lar gu ra, 0,50 me tros de pro fun di da de e ve lo ci da de
mé dia, por se gun do, dum de cí me tro, sub ter râ neo em cer tos tre chos e
qua se todo en ca cho e i ra do, me re ceu o nome de ‘rio da Dú vi da’ – por que
ao Te nen te Lira pa re cia que ele cor ria para o Gu a po ré, ao pas so que a
mim se afi gu ra va como sen do um dos for ma do res do Ja ma ri, das nos sas 
car tas.”

Por fim, de po is de ex plo ra ções mu i to com ple xas, em que se
em pre ga ram 50 dias de in ces san tes tra ba lhos, Ron don fir mou a re so lu -
ção de pros se guir a mar cha pelo es pi gão que se pa ra o rio da Dú vi da do
Co me mo ra ção de Flo ri a no, atra ves sar o vale do pri me i ro e em se gui da
rom per para o no ro es te, de man dan do o pon to de in ter sec ção do me ri -
di a no de 20° com o pa ra le lo de 11°; daí a ex pe di ção des ce ria pelo vale
de Jaci-pa ra ná, até en con trar a tur ma de re for ço co man da da pelo Ca pi -
tão Cos ta Pi nhe i ro.

De cor re ram dois me ses de tra ba lhos in ces san tes, com os qua is
os ex pe di ci o ná ri os se in ter na vam cada vez mais na enor me am pli dão da
flo res ta ama zô ni ca. Os ani ma is da tro pa ani qui la vam-se ra pi da men te, es -
go ta dos de can sa ço e de fome. Ví ve res já não exis ti am; a ali men ta ção re -
du zia-se a ca ças, pes ca dos, mel e pal mi tos. Esta va-se em ou tu bro, iní cio
da es ta ção chu vo sa, que na que las pa ra gens se ca rac te ri za pelo de sa ba -
men to quo ti di a no de for mi dá ve is agua ce i ros. A dis tân cia per cor ri da, a
con tar de Ta pi ra puã, já se ele va va a 647 qui lô me tros na di re triz da li -
nha-tron co e 240 de va ri an tes di ver sas.

A mar cha só po dia pros se guir re du zin do-se a ba ga gem ao
es tri ta men te in dis pen sá vel à re a li za ção dos tra ba lhos que ela exi gi ria daí
por di an te, e isso mes mo ti nha de ser car re ga do pe los pró pri os ex pe di ci o -
ná ri os. Por to das es sas di fi cul da des era pre ci so re du zir tam bém a co lu na 
ex plo ra do ra. Ron don des do brou-a em três tur mas: a pri me i ra, sob a di -
re ção dum sar gen to, re tro ce de ria para Ju ru e na, ar re ba nhan do os bois e
mu a res que ti nham fi ca do es trom pa dos ao lon go da pi ca da; a se gun da,
de 14 pes so as, com o Te nen te Alen car li en se e os Drs. Mi ran da Ri be i ro e 
Ta na ju ra, des ce ria em ca noa, que se aca ba va de cons tru ir, o rio Pi men ta
Bu e no, re cen te men te des co ber to; e, fi nal men te, a ter ce i ra, com um efe -
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ti vo de 28 ho mens, con ti nu a ria por mon tes e va les, rom pen do a flo res ta
rumo N. O., em de man da do pon to em que se es pe ra va es tar o re for ço
do Ca pi tão Pi nhe i ro.

Estas três tur mas se pa ra ram-se no dia 25 de ou tu bro, ini ci an -
do os seus res pec ti vos iti ne rá ri os. A que mar cha va com Ron don, en trou
pou co de po is numa re gião de ser ras for ma das por con tra for tes da cor -
di lhe i ra dos Pa re cis. Às di fi cul da des já gran des da fal ta de ali men to, das
chu vas co pi o sas, da umi da de cons tan te e do en tia do in te ri or das ma tas
ama zô ni cas, jun ta va-se ago ra o es for ço fa ti gan te de es ca lar as es car pas
abrup tas des tas mon ta nhas, de cu jas cris tas os ex pe di ci o ná ri os, sem pre
so bre car re ga dos com o peso das ba ga gens, ti nham de de sem pe nhar-se
para o fun do de va les es tre i tos e som bri os.

Ven cen do to dos os obs tá cu los que se lhes de pa ra vam, os in -
tré pi dos de vas sa do res de ser tões che ga ram, en fim, a 13 de no vem bro,
ao lu gar de fi ni do pe las co or de na das ge o grá fi cas, que, nas car tas en tão
exis ten tes, as si na la vam as pro xi mi da des das nas cen tes do Jaci-pa ra ná.
Tra ta ram, pois, de as des co brir, por que, acom pa nhan do-as águas aba i xo, 
não tar da ri am en con trar o Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro.

Estas es pe ran ças ro bus te ce ram-se ain da quan do, no dia 25,
no de cur so da ex plo ra ção dum ri a cho, fo ram en con tra das duas ár vo res
la vra das, com ins cri ções de ini ci a is ma i ús cu las, e, um pou co mais lon ge,
ves tí gi os de ran chos e la tas de con ser vas ali men tí ci as va zi as.

Os ex pe di ci o ná ri os per sis ti ram em acom pa nhar o ri a cho, ape -
sar dele se guir na di re ção de N. E.; à no i te pers cru ta vam o céu che i os da 
es pe ran ça de ve rem os ba lões ou os fo gue tes que, se gun do com bi na ções 
an te ri o res, o Ca pi tão Pi nhe i ro de ve ria sol tar por esta épo ca, para lhes
ser vi rem de avi so e as si na la men to da po si ção por ele ocu pa da.

Era esta a dis po si ção dos âni mos quan do, no dia 26, o Te nen te 
Lira, es tan do com a tur ma da van guar da a abrir o pi que, ou viu de den tro
do ar vo re do al guém gri tar: “Estou per di do nes ta mata!”
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XI

CHEIO de emo ção, pre ci pi tou-se o ofi ci al na di re ção da
voz, cer to de en con trar um ho mem da ex pe di ção do Jaci-pa ra ná. Não
cor reu mu i to, logo se lhe de pa rou um in di ví duo, alto, cla ro, olhos azu is,
ca be los lou ros e com pri dos, no úl ti mo es ta do de mi sé ria fí si ca a que
pode fi car re du zi do um ser hu ma no, de po is de lon guís si mo tem po de
cru éis so fri men tos e ter rí ve is pri va ções.

Pro cu ran do a cus to ven cer a for te co mo ção que o do mi na va,
de cla rou o des co nhe ci do cha mar-se Mi guel San ka, de 24 anos de ida de,
em pre ga do nos se rin ga is do Uru pá, no rio Ma cha do ou Ji-pa ra ná.

Expli cou que, no de lí rio dum aces so de fe bre pa lú di ca, em ju -
nho, se in ter na ra na mata, onde por mu i to tem po va ga ra sem rumo nem 
des ti no; e vi e ra ter àque le pon to, por não sa ber vol tar ao bar ra cão de
que fa zia par te.

Ou vin do a nar ra ti va de Mi guel San ka, Ron don e seus ofi ci a is
des con fi a ram que os pa de ci men tos e mi sé ri as da sua hor ro ro sa aven tu ra 
de seis me ses lhe hou ves sem fe i to per der o ju í zo; por que, para ad mi tir
que ele ti ves se vin do da ba cia do Ji-pa ra ná, pelo iti ne rá rio que des cre via, 
sem atra ves sar um rio ca u da lo so – o Ja ma ri, se ria ne ces sá rio su por
enor me erro nas po si ções fi gu ra das para to dos es ses rios nas nos sas
car tas ge o grá fi cas.



No en tan to, os tra ba lhos de re co nhe ci men to, que pros se gui -
ram, aca ba ram por con ven cer os ex pe di ci o ná ri os de que as in for ma ções 
de San ka eram ver da de i ras; es ta vam em águas do Ji, de nada lhes po di am
va ler os re for ços com que o Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro os es pe ra ria no alto
Jaci-pa ra ná, cuja ver da de i ra po si ção, con for me se aca ba va de ve ri fi car,
era mu i to di fe ren te da que lhe era dada pe los geó gra fos.

A ex pe di ção ti nha, pois, de con ti nu ar a tra ves sia por ter ra.
Mas, como já se não po dia es pe rar tão gran de es for ço dal guns do en tes,
e mu i to me nos de Mi guel San ka, Ron don re sol veu fa zer cons tru ir ou tra
ca noa, que os le va ria, águas aba i xo, até o Ji e por este ao Ma de i ra.

Assim, a 8 de de zem bro em bar ca ram nes sa ca noa 13 ho mens
do en tes, sob o co man do do Te nen te Pi ri ne us; com este fo ram os ins tru -
men tos de en ge nha ria e o sex tan te, de que pela pri me i ra vez Ron don se
se pa ra va.

Com a sua tur ma, ago ra re du zi da a 13 ho mens, re en ce tou
Ron don a mar cha rumo do po en te. Ven cen do mais um con tra for te da
cor di lhe i ra dos Pa re cis, achou-se, pas sa dos cin co dias, no vale dum rio
cuja iden ti fi ca ção não po dia fa zer no mo men to, por que todo o edi fí cio
ge o grá fi co ar qui te ta do, des de os tem pos co lo ni a is, para re pre sen tar a
con fi gu ra ção do ter re no, en tre os me ri di a nos 17º e 20º a oes te do Rio,
es ta va des fe i to e por ter ra.

Mas, des cen do pa ra le la men te às mar gens des se rio, os ex pe di -
ci o ná ri os en con tra ram, no dia 13 de de zem bro, a mais de 1.297
quilômetros de Cu i a bá, o pri me i ro es ta be le ci men to de se rin gue i ros,
cons ti tu í do ape nas por um ca sal de ca bo clos, que ali vi via em tris te iso -
la men to, sem ou tras re la ções com o mun do se não a de en tre gar no bar -
ra cão do avi a dor de Ma na us o pro du to do seu tra ba lho.

Por eles Ron don fi cou sa ben do que se acha va no rio Par do,
aflu en te do Ja ma ri; o Jaci fi ca va mu i to mais para o po en te, por de trás
dou tro ra mal da cor di lhe i ra dos Pa re cis.

Pros se guin do a mar cha, já dis pon do de sal e dal guns ou tros
pe que nos re cur sos da dos pe los se rin gue i ros, che gou a ex pe di ção ao bar -
ra cão do Sr. Fro ta, pro pri e tá rio dos se rin ga is do rio Par do, onde pôde
re a bas te cer-se de rou pas.
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Fi nal men te, ora ain da por ter ra, ora  em bar ca dos, Ron don e
seus co man da dos, no dia 25 de de zem bro, avis ta ram o Ma de i ra, ter mo
duma cam pa nha de 237 dias, “na qual” diz ele, “ven ce mos a na tu re za
sel va gem do ser tão, as fra que zas do nos so pró prio or ga nis mo e as apre -
en sões, as dú vi das e os so bres sal tos da nos sa alma”.

Che ga do a San to Antô nio, Ron don en vi ou no mes mo dia
emis sá ri os ao Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro avi san do-o de que já não ha via
mo ti vo para con ti nu ar a man ter a es ta ção do Jaci, e que se de via re ti rar
dali para o Rio de Ja ne i ro.

Entre tan to, os aces sos de fe bre pa lus tre, que ti nham ces sa do,
em Co me mo ra ção Flo ri a no, jus ta men te no mo men to em que os tra ba -
lhos de ex plo ra ção e re co nhe ci men to en tra vam na sua fase mais in te res -
san te e ati va, vol ta ram-lhe ino pi na da men te, as su min do des de logo ca rá -
ter gra ve e ame a ça dor.

No dia 1º de ja ne i ro viu Ron don a sua tem pe ra tu ra ele var-se a 
41º. Em tais con di ções, não po dia, evi den te men te, aguar dar, em San to
Antô nio, a che ga da do Ca pi tão Pi nhe i ro e do seu aju dan te, Te nen te
Amíl car de Ma ga lhães.

Re sol veu, pois, se guir para Ma na us, o que fez no dia 6.
De pas sa gem pela bar ra do Ji-pa ra ná, en con trou, e fez em -

bar car no mes mo na vio em que vi nha, as tur mas dos Te nen tes Alen car -
li en se e Pi ri ne us, que se acha vam abo le ta das num bar ra cão de Asen si &
C., pa trões do in fe liz Mi guel San ka, a fa vor do qual Ron don in ter ce deu,
ob ten do a pro mes sa de que lhe se ria res ti tu í da a li ber da de.

Com a vi a gem, iam-se os pa de ci men tos de Ron don agra van do
cada vez mais; e o seu mau es ta do che gou a pon to de, na Ba hia, ser ele
for ça do a de sem bar car e fi car em tra ta men to. Ao Rio de Ja ne i ro só pôde 
che gar no dia 6 de fe ve re i ro de 1910, ten do as sim ter mi na do uma por -
ten to sa vi a gem em tor no do Bra sil, com um iti ne rá rio que nin guém, an tes 
dele, se gui ra.

Re su min do em tra ços lar gos os tra ba lhos des ta ex pe di ção, diz 
Ron don que “eles abran ge ram mais de 237 dias, que fo ram os em pre ga -
dos des de a sa í da de Ta pi ra puã até a en tra da no Ma de i ra, pela bar ra do
Ja ma ri. Nes se pe río do de tem po, per cor re ram-se por ter ra 1.061 qui lô -
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me tros e por via flu vi al, em ca no as, 1.549 qui lô me tros, sen do 713 no
Ji-pa ra ná, 354 no Ja ma ri, 153 no Jaru e 329 no Jaci”.

 Se a es ses nú me ros jun tar mos os 240 qui lô me tros de va ri an -
tes es tu da das e do re co nhe ci men to do di vi sor, em Co me mo ra ção, te re -
mos 2 .811 qui lô me tros ex plo ra dos e le van ta dos em ple no ser tão bru to.

E todo esse tra ba lho se re a li zou com a per da ape nas de três
ho mens, dois por de sas tre: o ans pe ça da Ho no ra to, que se fe riu com um
dis pa ro da sua pró pria es pin gar da, e um re ma dor do Jaci, que se afo gou; 
e o ter ce i ro, por do en ça, nes se mes mo rio.
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XII

O GRANDE ser tão, que com tan ta in tre pi dez foi de vas sa do
pe las três ex pe di ções a que nos aca ba mos de re fe rir, es ten de-se inin ter -
rup ta men te des de Di a man ti no até San to Antô nio do Ma de i ra, na dis tân -
cia de 1.314 qui lô me tros, e alar ga-se des de o Gu a po ré até o Ara gua ia,
en tre dois me ri di a nos cu jos pla nos for mam um di e dro de 10 gra us.

Para os la dos do ex tre mo no ro es te, o seu solo eri ça-se em
mon ta nhas gra ní ti cas que lan çam vá ri os ra ma is, ter ra aden tro, na di re -
ção do sul. No seu in te ri or en con tra-se a ser ra do Nor te, de cons ti tu i ção 
qua se toda are ní ti ca, pro du zi da por es ca va ções fe i tas no ter re no pela
ação se cu lar dos rios, e que se es ten de para o nor te e nor des te. De po is
se gue-se o vas tís si mo cha pa dão dos Pa re cis, que se vai er guen do su a ve -
men te para os la dos do Gu a po ré e do Pa ra guai, mas, ao che gar aí, se fra -
tu ra, for man do va les pro fun dos, cor ta dos pela cor ren te za das águas que 
se di ri gem para aque les dous rios. As es car pas des tas co los sa is ero sões,
vis tas cá de ba i xo, pa re ce ram ver da de i ras ser ras e re ce be ram o nome de
Cor di lhe i ra dos Pa re cis; co me çam nas nas cen tes do Ari nos e do Pa ra guai e
vão se di la tan do, se gun do cur vas mu i to ca pri cho sas, para o po en te e o
nor des te, até a ser ra dos pa caás-no vos.

Enquan to se está no cha pa dão, só se en con tram ma tas pou co
pro fun das, de an te pa ro aos rios, cu jos per cur sos acom pa nham.



Mas, ter mi na dos es tes cam pos ge ra is, em Co me mo ra ção de
Flo ri a no a ve ge ta ção co me ça a en gros sar, apre sen tan do-se, a prin cí pio,
sob a for ma do que em Mato Gros so se cha ma char ra vas cal, e pas san do
de po is, gra du al men te, para a mata de lorê, ain da pou co alta, des ta para
ou tra ma i or, da ba cia do Ji, até atin gir, afi nal, na re gião do Ma de i ra, as
pro por ções gi gan tes cas da por ten to sa flo res ta Ama zô ni ca. 

As fa i xas de ter re no ocu pa das pe las duas pri me i ras são de
for ma ção are no sa. Uma pa re ce-se com os cu ru ma ta ús da Pa ra í ba do
Nor te; a ou tra é no tá vel por se te rem aber to no seu in te ri or vas tas cla -
re i ras que, com o tem po, se trans for ma ram em cam pos.

A es tas cla re i ras deu Ron don o nome ge né ri co de “cam pos
in dí ge nas”, por se rem elas con se qüen tes à des tru i ção de tre chos da sel va 
pri mi ti va, pelo fogo das que i ma das dos ín di os, na pre pa ra ção das suas
ro ças. O ape li do lorê vem de uma ár vo re que vive nes sas flo res tas e cujo
cer ne é rijo e du rá vel como o da aro e i ra; o fogo mata a ár vo re, mas não
a con so me, de ma ne i ra que, nos cam pos mais re cen tes, se vêem, de pé,
iso la dos, os seus tron cos mor tos, mas ain da ri jos.

A flo res ta do Ji, mais rica de fi nas es sên ci as do que a an te ri or, 
co bre um ter re no de ro chas gra ní ti cas, abun dan te de va li o sos mi né ri os.

Nela as si na la Ron don en tre ou tras a exis tên cia duma ja zi da de 
mer cú rio me tá li co, puro.

Para as ca be ce i ras des se rio, con tra ver ten te do Co rum bi a ra,
há di a man tes, de que se co lhe ram al guns exem pla res; e ao lon go de todo 
o seu cur so, em am bas as mar gens, cres ce a poaia, plan ta que se su pu -
nha pri vativa das flo res tas do Pa ra guai, das dos seus aflu en tes Se po tu ba
e Ja u ru, e das ca be ce i ras do Gu a po ré.

Numa fa i xa de mais de 5 lé guas de lar gu ra, cor ta da pe los rios
Ba rão de Mel ga ço e Pi men ta Bu e no, e que se es ten de do Ji para o sul,
até al can çar e abran ger as ca be ce i ras do Co rum bi a ra, exis te o ouro à flor 
da ter ra, exa ta men te como, nos tem pos co lo ni a is, Su til o en con trou nos
ar re do res de Cu i a bá.

Ron don su põe que es ses ri quís si mos de pó si tos são os das
fa mo sas mi nas de Uru cu ma quã, a que se en con tram al gu mas va gas alu -
sões em do cu men tos da épo ca dos ca pi tães-ge ne ra is, quan do os tra ba -
lhos de mi ne ra ção do pre ci o so me tal re vol vi am os ser tões do Gu a po ré. 
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Para bem es cla re cer os pon tos re la ti vos a tão in te res san te
ques tão, con tra tou ele os ser vi ços dum es pe ci a lis ta, o en ge nhe i ro de
mi nas Mo ritz, e este, por um pri me i ro exa me que fez em 1919, na re -
gião in di ca da, ve ri fi cou a exis tên cia de ja zi das po de ro sís si mas.

As amos tras re co lhi das fo ram sem pre de ouro gros so, do ta -
ma nho dum grão de ar roz ou em pe pi tas ain da ma i o res; tra zi das para
aqui, acu sa ram, ao to que, 22 qui la tes.

Por fim, das flo res tas do Ma de i ra nos li mi ta re mos a di zer que
ne las en con trou Ron don re u ni dos to dos os pro dí gi os e ex ce lên ci as ca -
rac te rís ti cos das di ver sas re giões ama zô ni cas: a fe cun di da de mons tru o sa 
do solo, a fa u na va ri a dís si ma e abun dan te, o ar vo re do de es sên cias pre ci -
o sas: o ca cau, a cas ta nha-do-pará, o ca u cho, a se rin ga e mu i tos ou tros
ele men tos de enor me ri que za, cuja enu me ra ção se ria aqui des ca bi da.

Por so bre toda a vas ta am pli tu de des te novo ser tão, se des do -
bra um céu azul pu rís si mo, sem man chas, du ran te os me ses de es ti a gem, 
de maio até fins de se tem bro; mas, na es ta ção das chu vas, por en tre
gran des des car gas elé tri cas e as sus ta do ras tro vo a das, ele se con ser va
qua se sem pre co ber to de nu vens, umas pe sa das, de con tor nos ful vos e
fran ja dos, ou tras tê nu es, es gar ça das, trans pa ren tes, le vís si mos fro cos de
al go dão.

Nos cam pos dos Pa re cis, as al vo ra das e os aca sos são fe nô -
me nos de pro por ções ma ra vi lho sas, de lon guís si ma du ra ção; e em Co -
me mo ra ção a Flo ri a no os cre pús cu los pa re cem pro lon gar cada dia até o
nas cer do ou tro, qua se su pri min do as no i tes.

Nem fal tam, para com ple tar a gran di o si da de dos as pec tos sob 
que a na tu re za se apre sen ta nes te seu pri mo ro so te a tro, os es pan to sos
dra mas pro vo ca dos pe los ele men tos, quan do, en tran do em agi ta ções
brus cas e de sor de na das, de sen ca de i am for ças ci cló pi cas.

Mu i tas ve zes Ron don en con trou no in te ri or das flo res tas,
mes mo em lu ga res de ma i or es pes su ra das pe sa das mas sas ve ge ta is,
gran des ex ten sões em que as ár vo res, de sar ra i ga das, ja zi am por ter ra,
com os gros sos tron cos tor ci dos e que bra dos. O qua dro, em con jun to,
mos tra va a ra ma ria es ti ra da num sen ti do ge ral, como caem, a um so pro,
co lu nas de car tas de ba ra lho. É que, na ba cia do Ma de i ra, des de as ca -
be ce i ras até os úl ti mos pon tos do seu pro fun do vale, os fu ra cões não
são ra ros, e quan do pas sam so bre o ma ta gal abrem nele alon ga dís si mas
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cla re i ras, de i xan do bem as si na la das a di re ção e o sen ti do don de vi e ram e 
para onde fo ram.

Fora da flo res ta, nos cha pa dões ra sos, tam bém es ses fe nô -
me nos apa re cem.

Nos cam pos dos pla nal tos dos Pa re cis, des de ju nho até ou tu -
bro, vêem-se, às ve zes, al tís si mas co lu nas, que se ele vam para o céu em
gros sos bul cões fa mo sos e pa re cem in di car, no li mi te do ho ri zon te, al -
gum in cên dio de pro por ções gi gan tes cas.

São os ci clo nes que, em ver ti gi no sa trans la ção e re de mo i -
nhan do, re ú nem e ati ram para o alto mas sas con si de rá ve is de cin za es -
cu ras, gra ve tos e fo lhas car bo ni za das das que i ma das re cen tes.
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XIII

COM os fu gi ti vos li ne a men tos que aca ba mos de tra ce jar, tal -
vez as ima gi na ções vi va zes pos sam cons tru ir um pri me i ro es bo ço do qua -
dro ge ral que re pre sen ta o gran de ser tão do no ro es te mato-gros sen se, e
fa cil men te será com pre en di do o mo ti vo do en tu si as mo que acen deu, na
alma de Ron don e de mu i tos dos seu au xi li a res, o de se jo ar den te de o
es qua dri nhar em to dos os ru mos até o mais ín ti mo dos seus úl ti mos
re ces sos.

Pe las gran des ex pe di ções de re co nhe ci men to para o tra ça do
do tro nco da Li nha Te le grá fi ca, de 1907 a 1909, só po dia fi car co nhe ci da,
des te gran de ter ri tó rio, uma fa i xa mu i tís si mo ex ten sa, mas de lar gu ra
re la ti va men te in sig ni fi can te. É ver da de que Ron don se apli cou desde o
prin cí pio em alar gar o mais pos sí vel a su per fí cie ex plo ra da.

Nes tes apon ta men tos alu di mos a al gu mas das va ri an tes e
di gres sões que, para esse fim, ele fez no de cur so da que las ex pe di ções.
Mas, para ob ter re sul ta dos ver da de i ra men te com pa rá ve is com a mag ni tu -
de do pro ble ma, não po dia ser esse o meio mais ade qua do e mais fá cil, ao 
mes mo tem po que o mais eco nô mi co e mais rá pi do.

Já vi mos que a gran de ex plo ra ção por via ter res tre, de Cu i a bá
até o Ma de i ra, abriu um ca mi nho atra vés de ca be ce i ras de rios que cor rem
para to dos os pon tos dos dois qua dran tes que se po dem des cre ver a



par tir do Oes te, um para o Nor te e ou tro para o Sul. Por tan to, para es -
qua dri nhar to das essa vas ta re gião, o mais con ve ni en te era se guir es sas
vias flu vi a is, e, tan to quan to pos sí vel, fazê-lo a par tir das nas cen tes, para 
apro ve i tar as fa ci li da des da na ve ga ção águas aba i xo.

Este pla no foi ado ta do e está sen do exe cu ta do com aque la
exa ti dão e fir me za que já es ta mos acos tu ma dos a en con trar em to dos os 
em pre en di men tos con ce bi dos e re a li za dos pelo Co ro nel Ron don. Dos
prin ci pa is re sul ta dos até ago ra al can ça dos nes tas ex plo ra ções flu vi a is,
pas sa mos a dar uma not ícia mu i tís si mo su má ria, qua se re du zi da à sim -
ples enu me ra ção dos rios em que elas se fi ze ram.

No in ter va lo que se con ta do fim da ex pe di ção de des co bri -
men to da ser ra do Nor te à que se lhe se guiu em 1909, Ron don, de sem -
ba ra çan do-se das pri me i ras di fi cul da des que ha vi am de sor ga ni za do os
ser vi ços da cons tru ção, apro ve i tou um mo men to de fol ga para vi si tar a
re gião onde exis ti am as prin ci pa is al de i as dos pa re cis, nas al tas ca be ce i -
ras do rio Ta u ru-iná, de sig na do pe los se rin gue i ros com o nome de
“Ver de”. Este rio, per ten cen te à ba cia do Ju ru e na, en tron ca no Sa cre
pela mar gem di re i ta. Não fi gu ra va nos ma pas an te ri o res aos tra ba lhos
da Co mis são das Li nhas Te le grá fi cas; Ron don es tu dou-o ge o gra fi ca -
men te e fez o le van ta men to do seu cur so, des de a foz até as nas cen tes,
re co nhe cen do es ta rem es tas co lo ca das no pa ra le lo de 15º 19’ 23’’, onde
con tra ver tem com as do rio Juba, aflu en te da mar gem di re i ta do Se po -
tu ba. A nas cen te prin ci pal re ce be as águas do ri a cho Ina qua que rê-çuê,
às qua is, por sua vez, che gam já en gros sa das pe las do Ho ter za rê-çuê.

Estes três ri be i ros, no seu con jun to, for mam as ca be ce i ras do
rio es tu da do e in clu í do na Car to gra fia do Bra sil pelo co ro nel Ron don. Em
cada uma de las, ele en con trou e vi si tou uma al de ia de ín di os pa re cis, res -
pec ti va men te di ri gi dos pe los amu res Co lu i zo ro cê, Ua za cu ri ri-gaçu e To -
lo i ri.

A ex plo ra ção des te rio foi re a li za da por via ter res tre. A pri -
me i ra que se fez por via flu vi al foi a do Jaci-para ná, le va da a efe i to pelo 
Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro e Te nen te Amí lcar Bo te lho de Ma ga lhães, por
oca sião da ex pe di ção de 1909, apon ta da li nhas atrás.

Estes dis tin tos ofi ci a is do nos so Exér ci to co me ça ram a su bir
o Jaci no dia 18 de agos to, com 25 ho mens, em bar ca dos em três ca no as. 
A vi a gem foi mu i tís si mo tra ba lho sa; o pe río do era de es ti a gem, por isso
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o rio se acha va tão seco que, a cada pas so, os ex pe di ci o ná ri os pre ci sa -
vam ar ras tar as ca no as so bre a are ia do fun do, qua se en xu to. Por fim
che gou-se a um pon to onde nem mes mo esse re cur so pôde ser uti li za do,
por que o le i to se tor nou pe dre go so.

Mas, como o ob je ti vo prin ci pal da ex pe di ção exi gia que se
atin gis se o pon to mais alto pos sí vel, o ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro fê-la
avan çar por ter ra, mar ge an do o rio por uma pi ca da que se ia abrin do.

As fe bres tro pi ca is não tar da ram a apa re cer, fa zen do vá ri os
do en tes e ata can do com ex cep ci o nal vi o lên cia o pró prio che fe da ex pe -
di ção e o seu aju dan te; dos do en tes, um mor reu. Con tu do, os bra vos
ofi ci a is con ser va ram-se ina ba lá ve is no pos to que lhes ha via sido de sig -
na do, e dali só se re ti ra ram no dia 22 de ja ne i ro, de po is de re ce be rem a
or dem que para isso Ron don lhes man dou de San to Antô nio do Ma de i ra.

Os tra ba lhos des sa ex pe di ção, ex pla na dos num re la tó rio já
im pres so e pu bli ca do, cons ta ram do le van ta men to to po grá fi co do rio,
des de a foz até o pon to cha ma do Ca cho e i ra do Cam po Gran de, numa
ex ten são de 328.926 me tros, sem in clu ir nes se nú me ro 39.500 me tros,
da pi ca da mar gi nal a que aci ma alu di mos, son da gem do ca nal; ob ser va -
ções ter mo mé tri cas e ba ro mé tri cas, to ma das em 2.202 es ta ções; de ter -
mi na ção da se ção trans ver sal e da des car ga dos aflu en tes e das ca cho e i -
ras; ava li a ção do po ten ci al teó ri co e uti li zá vel das que das e sal tos exis -
ten tes; de ter mi na ção das co or de na das ge o grá fi cas dos pon tos prin ci pa is, 
em nú me ro de nove, uti li zan do-se para isso um te o do li to as tro nô mi co
de Ca sel la, e de três cro nô me tros; cál cu lo das al ti tu des de pon tos no tá -
ve is e de ter mi na ção do des vio da agu lha mag né ti ca. Além dis so, fez-se o 
le van ta men to do qua dro es ta tís ti co da po pu la ção exis ten te no rio e seus
aflu en tes; dos pro du tos ex tra í dos da flo res ta, dos es ta be le ci men tos já
fun da dos, etc.; e co lhe ram-se in for ma ções so bre as tri bos dos ín di os da
re gião, lu ga res em que elas se acham ins ta la das e na tu re za das re la ções
en tre elas e os ci vi li za dos.

Além da mor te por fe bre a que alu di mos, teve a ex pe di ção de
la men tar mais as con se quên ci as dum as sal to ino pi na do que al guns ín di os
ca ri ti a nas de ram a uma das suas ca no as, na tar de de 2 de se tem bro. Infe -
liz men te, des se as sal to re sul tou sair fe ri do o mé di co Dr. Pa u lo dos San tos, 
al can ça do no bra ço es quer do por duas fle chas, e no ab do me por uma; e
mor to, por sub mer são no rio, o re ma dor Eu gê nio Mar tins Afon so.
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Tão tris te ocor rên cia só se deu por te rem os sil ví co las con -
fun di do o Dr. Pa u lo dos San tos com a pes soa dum se rin gue i ro do Jaci
que os per se guia, e con tra quem pre pa ra vam, há tem pos, em bos ca das
vin ga ti vas.

Do modo por que se por ta ram, nes sa di fí cil con jun tu ra, o ca -
pi tão Cos ta Pi nhe i ro e seus dig nos com pa nhe i ros, se pôde aju i zar pe los
ter mos de que se ser viu o Coro nel Ron don, na or dem do dia, para dis -
so lu ção da ex pe di ção de 1909.

Nes se do cu men to, Ron don elo gia aque le ofi ci al, não só pela
in te li gên cia e com pe tên cia com que se hou ve na exe cu ção do re co nhe ci -
men to do rio Jaci-para ná, como tam bém pelo alto cri té rio, fir me za e
sen ti men to de hu ma ni da de que re ve lou, quan do ines pe ra da men te foi
ata ca da a tur ma pelo gru po de ín di os ca ri ti a nas.

Ain da no de cur so da ex pe di ção de 1909, fo ram re co nhe ci dos
e le van ta dos, por mé to dos ex pe di tos, úni cos que se po di am em pre gar na 
oca sião, os rios Jaci-para ná e Ja ma ri.

Como vi mos, o Co ro nel Ron don e os 15 ho mens que com ele 
ter mi na ram a tra ves sia do ser tão, des de Ta pi ra puã até o Ma de i ra, en con -
tra ram o rio Par do, aflu en te do Ja ma ri, na re gião em que, pe las car tas
ge o grá fi cas, de ve ria es tar o Jaci. Vi mos tam bém que a úl ti ma fase des sa 
ex pe di ção con sis tiu exa ta men te em per cor rer aque les rios, até en trar,
por úl ti mo, no Ma de i ra. Nes sa oca sião, Ron don fi gu rou, num es bo ço
pro vi só rio, os aci den tes mais no tá ve is do tra je to que se guia.

Pos te ri or men te, a se ção en car re ga da de, par tin do do nor te,
avan çar a cons tru ção da li nha para o sul, pro ce de ra à ex plo ra ção exa ta
do Ja ma ri, fi xan do as suas nas cen tes en tre os me ri di a nos 20 e 21 gra us 
e os pa ra le los de 10 e 11 gra us, num gran de con tra for te de gra ni to da
cor di lhe i ra dos Pa re cis. É um cur so d’água de ter ce i ra or dem, cuja ex -
ten são não ex ce de 400 quilô me tros. Pode ser con si de ra do como for -
ma do por dous ga lhos prin ci pa is; o mais im por tan te con ser va o nome
de Ja ma ri; o ou tro cha ma-se Ca naã; é nes te que en tron ca, pela di re i ta,
o Par do.

Qu an to ao Ji-pa ra ná, ou Ma cha do, vi mos que da ex pe di ção de 
1909, no dia 25 de ou tu bro, se des ta cou uma tur ma en car re ga da de des -
cer em ca no as o rio Pi men ta Bu e no, que não fi gu ra va nas car tas ge o grá -
fi cas até en tão de se nha das. Ron don, ao fa zer par tir essa ca noa, ig no ra va
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o pon to pre ci so em que ele iria sair; mas, fos se como fos se, esse rio po -
dia pres tar para o fu tu ro im por tan tes ser vi ços à co mis são, por que, sen -
do na ve gá vel até pa ra gens tão no in te ri or do ser tão, por ele po de ri am
su bir, vin do pro va vel men te do Ma de i ra, os ma te ri a is ne ces sá ri os à cons -
tru ção.

Por tal mo ti vo le va va o Te nen te Alen car li en se re co men da ções 
es pe ci a is para ir ao pon to em que dele se pu des se sair num ca mi nho tra -
fe ga do pela na ve ga ção re gu lar de San to Antô nio a Ma na us.

Essa ex pe di ção, cu jos tra ba lhos fo ram ter mi na dos pelo Dr.
Alí pio de Mi ran da Ri be i ro, cons ta tou que o Pi men ta Bu e no de sá gua no
rio Ji-pa ra ná.

Ao le van ta men to ex pe di to, re a li za do nes sa oca sião, se gui -
ram-se ou tros exa tos, efe tu a dos em épo cas di ver sas pelo Ca pi tão Ni co -
lau Bu e no Hor ta Bar bo sa, Te nen te Ma nu el Ti búr cio Ca val can ti, que de i -
xa ram com ple ta a plan ta da to ta li da de do cur so do Ji, com uma po li go -
nal de 521 qui lô me tros.

O Iquê e o Doze de Ou tu bro en tram no nú me ro dos rios
des co nhe ci dos an tes das gran des ex plo ra ções re a li za das pelo Co ro nel
Ron don. A pri me i ra vez que ele os en con trou foi em 1908, na tra ves sia 
do Ju ru e na para a ser ra do Nor te. O re co nhe ci men to da li nha-tron co,
exe cu ta do na que le ano, atra ves sou as suas ca be ce i ras aci ma do pa ra le lo 
de 12 gra us, e nas ime di a ções do me ri di a no de 10º ao oes te do Rio de
Ja ne i ro. Qu an to à di re ção ge ral dos res pec ti vos cur sos, nada de cer to
se po dia sa ber; a hi pó te se mais ace i tá vel con sis tia em supô-los con tri -
bu in tes da gran de ba cia do Ma de i ra. Para ti rar a lim po es tas dú vi das,
Ron don de ci diu man dar re co nhe cê-los des de as suas mais al tas ca be -
ce i ras.

A pri me i ra ex pe di ção que para esse fim se or ga ni zou foi con -
fi a da ao Te nen te Jú lio Ca e ta no Hor ta Bar bo sa, e vi sou o Iquê.

Os seus tra ba lhos abran ge ram o pe río do de cin co me ses, des de 
agos to até fins de de zem bro, épo ca em que saiu na ci da de de San ta rém,
Esta do do Pará. O le van ta men to do Iquê re ve lou ser este rio aflu en te
do Doze de Ou tu bro, e este, por sua vez, do Ca ma ra ré, con tri bu in te do
Ju ru e na. Por tan to, aque les rios, em vez de per ten ce rem à ba cia do Ma -
de i ra, con cor rem para a for ma ção da Ta pa jós, cu jas ca be ce i ras, por isso,
abran gem uma lar ga re gião de 570 qui lô me tros, des de o Esti va do, con -
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tra ver ten te de águas do Cu i a bá, até o Iquê, con tra ver ten te das nas cen tes 
do Dú vi da.

Antes da ex pe di ção do Te nen te Jú lio Ca e ta no, uma ou tra, di -
ri gi da pelo Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro, ha via ex plo ra do o Ju ru e na, pro ce -
den do ao seu com ple to le van ta men to to po grá fi co. Dis pu nha esta ex pe -
di ção duma flo ti lha de cin co ca no as, e le va va o bo tâ ni co Fre de ri co
Hoéh ne e o mé di co Dr. Mu ri lo de Cam pos. Os seus tra ba lhos du ra ram
des de 28 de de zem bro de 1911 até 20 de mar ço de 1912, data em que o
Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro che gou ao por to de São Luís, no Ta pa jós, iní cio
duma li nha de na ve ga ção a va por para Be lém.

Dos im por tan tes re sul ta dos co lhi dos nes ta ex plo ra ção, da re -
mos rá pi da notí cia no úl ti mo capí tu lo des tes apon ta men tos. Aqui li mi -
tar-nos-emos a as si na lar que Ron don de mons tra no seu Se gun do Re la tó rio
Par ci al, atu al men te no pre lo, ser o Ari nos um sim ples aflu en te do Ju ru e na
e que este se es ten de até a foz do São Ma nu el. Só de po is da re u nião
des ses dois rios co me ça o Ta pa jós. Não ha via, pois, ra zão para Pi men ta 
Bu e no mo di fi car as tra di ções ge o grá fi cas lan ça das des de o tem po em
que o Ca pi tão Pe dro Te i xe i ra, em 1726, des co briu o fa mo so Ta pa jós.
Por es sas tra di ções, o cur so do Ju ru e na di vi de-se em ba i xo e alto Ju ru e -
na; o pri me i ro é a par te do cur so com pre en di do en tre os pon tos de con -
fluên cia com o S. Ma nu el e com o Ari nos; o se gun do es ten de-se des de a
con fluên cia do Ari nos até as nas cen tes.

Ao fe char o re su mo dos tra ba lhos des ta ex pe di ção, fez Ron -
don o se guin te ape lo: 

“Como pre i to de me re ci da ho me na gem e sob for ma duma
pro pos ta de gra ti dão cí vi ca, sub me to à con si de ra ção dos geó gra fos bra -
si le i ros a idéia de se mu dar o nome do rio S. Ma nu el para o de Te les Pi -
res, em hon ra à me mó ria do en ge nhe i ro mi li tar e in tré pi do ex plo ra dor
que pri me i ro ten tou fa zer o re co nhe ci men to ge o grá fi co des se rio, des de
as suas mais al tas ca be ce i ras, e, ví ti ma do seu en tu si as mo pela ge o gra fia
pá tria, na que les de ser tos fi cou para sem pre se pul ta do. E, como co ro lá rio 
des sa obra de jus ti ça, pro po nho tam bém que à ca cho e i ra onde ocor reu o
do lo ro so e fa tal de sas tre se dê o nome do com pa nhe i ro de Te les Pi res, o 
en ge nhe i ro mi li tar Oscar de Mi ran da, sal vo em 1890, qua se mo ri bun do,
pela so li ci tu de do en tão go ver na dor do Ama zo nas, ca pi tão Au gus to Xi -
me nes Vil le roy.”
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________

Aca ba mos de nos re fe rir ao Ari nos. As crô ni cas da an ti ga Ca -
pi ta nia do Mato Gros so re la tam como esse rio foi des co ber to, em 1746,
pelo céle bre ser ta nis ta por tu guês João de Sou sa Aze ve do, que, ten do su -
bi do o Se po tu ba, va rou o tra to de ter ra que fica en tre ele e ou tro rio, a
que deu o nome de Su mi dou ro, por ser sub ter râ nea uma par te do seu
cur so. Pelo Su mi dou ro en trou o ser ta nis ta por tu guês no Ari nos, des te,
no Ju ru e na e em se gui da no Ta pa jós, indo sair fi nal men te no Ama zo nas.

Ape sar de ser esse ca mi nho co nhe ci do há mais de sé cu lo e
meio e de por ele te rem pas sa do vá ri as ex pe di ções ci entí fi cas, ain da não
exis tia um le van ta men to ge o grá fi co com ple to de to das as ca be ce i ras e
aflu en tes do Ari nos.

Para fa zer de sa pa re cer se me lhan te la cu na, or ga ni zou Ron don
uma ex pe di ção sob a che fia do te nen te Jú lio Ca e ta no Hor ta Bar bo sa.

Esta ex pe di ção par tiu de Cu i a bá no dia 17 de ou tu bro de
1914, ga nhou as nas cen tes do rio Novo, prin ci pal men te for ma dor do
Ari nos, e daí pro sse guiu os seus tra ba lhos to po grá fi cos até sair, no dia
16 de fe ve re i ro de 1915, em Bela Vis ta, so bre o Ta pa jós, com 2.082 qui -
lô me tros le van ta dos, sen do 468 por ter ra e 1.614 por água.

Além dos es tu dos re la ti vos às des car gas do rio e dos seus
aflu en tes, das son da gens para o co nhe ci men to das se ções trans ver sa is,
ob ser va ções ba ro mé tri cas, etc., esta ex pe di ção abriu e le van tou o va ra -
dou ro de li ga ção do Ta pa jós com o Su cun du ri, re cla ma do há mu i to
tem po pela ne ces si da de de se es ta be le ce rem co mu ni ca ções di re tas com
o vale do Ma de i ra.

Os mo ra do res do Ta pa jós, que só po di am che gar àque le vale
dan do enor me vol ta pelo Ama zo nas, es for ça vam-se por con se guir a
aber tu ra do va ra dou ro. Para este fim, pres ta ram todo o au xí lio que pu -
de ram ao ex plo ra dor in glês Sa va ge Lan dor, que, em 1911, pas sou pelo
Ta pa jós, indo do Ari nos; mas, ape sar des ses au xí li os, Lan dor nada con -
se guiu fa zer, por se ter per di do den tro da mata.

Os rios, a cu jas ex plo ra ções e le van ta men tos to po grá fi cos
aca ba mos de nos re fe rir, dão, em con jun to, uma ex ten são de seis mil
qui lô me tros.
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Mas, ape sar de ser tão gran de a obra já re a li za da, os tra ba lhos, 
im pul si o na dos por uma von ta de su pe ri or, que ado ta a má xi ma ro ma na
de con si de rar mos como ain da nada ten do fe i to en quan to res te al gu ma
cou sa por aca bar, pro sse guem com o mes mo ardor dos pri me i ros dias.

Por isso, três tur mas se acham nes te mo men to em bre nha das
em par tes ain da des co nhe ci das da que le vas to ter ri tó rio; uma, di ri gi da
pelo Te nen te Fran cis co Mar ques de Sou sa, ex plo ra o rio Ana nás; ou tra,
che fi a da pelo Te nen te Vi cen te de Pa u lo Te i xe i ra da Fon se ca Vas con ce los,
per cor re pela pri me i ra vez o rio do San gue; e a ter ce i ra, sob as or dens do 
Te nen te Antô nio Pi ri ne us de Sou sa, está no rio S. Ma nu el, com ple tan do 
a obra do ma lo gra do Ca pi tão Te les Pi res.

Qu an to à pri me i ra, di re mos que os seus tra ba lhos se ini ci a ram 
em prin cí pos de mar ço do cor ren te ano. O rio que lhe cou be es tu dar foi 
as si na la do pela pri me i ra vez em 1909. Como os de ma is en con tra dos
pelo Co ro nel Ron don ao lon go do per cur so que abriu de Ta pi ra puã ao
Made i ra, o Ana nás foi, nes sa oca sião, ape nas atra ves sa do na pro xi mi da de
das suas nas cen tes, nos cam pos de Co me mo ra ção de Flo ri a no, não se
po den do, a res pe i to do seu cur so to tal, pre ver com cer te za o rumo que
se gue, a que ba cia pertence e por tan to onde vai de sa guar. No en tan to,
Ron don ad mi te, como hi pó te se mu i to pro vá vel, que ele seja um dos for -
ma do res do rio que en tron ca no Ma de i ra com o nome de Ari pu a nã.

Esta ques tão será es cla re ci da com a sa í da da ex pe di ção do Te -
nen te Mar ques de Sou sa. No en tan to, há um pon to que pode e deve ser
des de já pos to fora de dú vi da, e é o que re sul tou da con fu são fe i ta em
Por tu gal, por um mem bro da so ci e da de de ge o gra fia de Lis boa, en tre a
ca be ce i ra a que Ron don deu o nome de Ana nás e o rio Aba ca xis. Se me -
lhan te con fu são nas ceu do fato de que rer o ci en tis ta por tu guês ti rar
con clu sões do vo cá bu lo pine-ap ple, com o qual o Sr. Ro o se velt ver teu
para o in glês o nome Ana nás, in di ca do pelo Co ro nel Ron don. Se em in -
glês os no mes aba ca xi e ana nás se ex pri mem pela mes ma voz – pine-ap ple
–, não pode isso au to ri zar a quem ma ne ja o idi o ma por tu guês a con fun -
dir um com o ou tro os dois fru tos, e nem tam pou co afir mar que o cur -
so de água cor res pon den te à ca be ce i ra Ana nás é o mes mo que se co -
nhe ce, des de os tem pos co lo ni a is, pelo nome de Aba ca xis. Este está as -
si na la do por ex plo ra do res que vi e ram na ve gan do pelo Ma de i ra, pe ne tra -
ram no seu aflu en te Ca nu mã, e, con ti nu a ndo a ir por este aci ma, de ram
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aque la de sig na ção a um rio que de ve ria cor res pon der a cer ta foz ob ser -
va da. Quem viu no Ca nu mã uma foz e lhe deu o nome de Aba ca xis,
nada pôde afir mar a res pe i to do pon to em que nas ce o rio cor res pon -
den te; como tam bém quem só viu uma ca be ce i ra, co lo ca da em alto ser -
tão des co nhe ci do, en tre la ça da com mu i tas ou tras que de ri vam para pon -
tos di ver sos do ho ri zon te, está ab so lu ta men te des pro vi do de ele men tos
para pre ver a di re ção que toma a água des cen do e onde ela irá ter mi nar.

O Aba ca xis a que se re fe riu o geó gra fo por tu guês não tem,
até ago ra, re la ção al gu ma co nhe ci da com o Ana nás, nem mes mo a de
ter ins pi ra do a lem bran ça des te nome. O que su ge riu a Ron don a idéia
de dar se me lhan te de sig na ção àque la ca be ce i ra foi o fato de exis tir nas
pro xi mi da des do pon to em que ele a atra ves sou pela pri me i ra vez, em
1909, uma gran de plan ta ção de ana na ses, per ten cen tes aos ín di os mo ra -
do res nes ses lu ga res.

Qu an to às ou tras duas ex pe di ções, que es tão ex plo ran do os
rios do San gue e Te les Pi res (S. Ma nu el), bas ta-nos di zer que am bas ini -
ci a ram os seus tra ba lhos em maio do cor ren te ano, e que es ses dous rios 
per ten cem à ba cia do Ta pa jós. O nome San gue cor res pon de ao Zu ti a rê
dos pa re cis.
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Tur ma de ex plo ra ção do rio Jaci-pa ra ná
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XIV

SÓ PARA aten der à co mo di da de da pre sen te ex po si ção foi que
se pa ra mos os tra ba lhos da Co mis são Ron don em duas par tes: uma
cons ti tu í da por as sun tos re la ti vos aos re co nhe ci men tos e ex plo ra ções e
ou tra pe los que se re fe rem à cons tru ção. Na re a li da de, po rém, es sas
duas sé ri es de ope ra ções de sen vol ve ram-se si mul ta ne a men te, e Ron don
em pre gou os ma i o res es for ços para con se guir que o le van ta men to dos
pos tes e o es ti ca me nto dos fios acom pa nhas sem a ex plo ra ção tão de per -
to que am bos ter mi nas sem qua se ao mes mo tem po.

Este re sul ta do, po rém, não pôde nem po dia ser ob ti do, em
vis ta das co los sa is di fi cul da des re sul tan tes do con cur so de nu me ro sos
fa to res, uns pre vis tos, ou tros, po rém, sur gi dos de re pen te e em oca sião
em que nada os in di ca va.

Pro cu ra re mos ago ra dar uma idéia da na tu re za e da ex ten são
des tas di fi cul da des, e de como to das elas fo ram ven ci das. Antes, po rém,
fa re mos rá pi das alu sões às ca rac te rís ti cas prin ci pa is da li nha te le grá fi ca,
cons tru í da atra vés do gran de ser tão mato-gros sen se.

Os fios em pre ga dos são de fer ro zin ca do, Si e mens, de 5 mi lí -
me tros de diâ me tro, ten do cada seg men to de cem me tros o peso de
1.430 gra mas.

Os iso la do res são do sis te ma Ca pa ne ma, de por ce la na bran ca, 
com o peso de dois qui lo gra mas cada um, e os bra ços de fer ro que os
sus ten tam pe sam, cada qual, um qui lo gra ma.



Qu an to aos pos tes, em pre ga ram-se os de fer ro na se ção do
nor te, isto é, na par te da li nha-tron co, que se es ten de de San to Antô nio
até a es ta ção do rio Ja u ru, e no ra mal que, par tin do tam bém de San to
Antô nio, vai su bin do o Ma de i ra e de po is o Gu a po ré, até atin gir Gu a ja -
rá-Mi rim, na fron te i ra bo li vi a na. A ado ção des te ma te ri al foi de ter mi na da
pela im pos si bi li da de que ha via de se uti li za rem nes sa re gião os re cur sos
ofe re ci dos pela mata.

A ex tra ção de pos te de ma de i ra exi ge que se dis po nha de
bo i a das des ti na das a puxá-los de ar ras tão ou em car re tas. Mas a fal ta
ab so lu ta de cam pos e de pas ta gens, nas flo res tas do Ma de i ra, não per -
mi te man te rem-se ali es ses ani ma is.

Os mu a res, no en tan to, po dem vi ver per fe i ta men te em zo nas
des sa na tu re za, por que, para eles, há o re cur so da ali men ta ção por meio
do mi lho e da al fa fa, e tam bém pe las fo lhas de qua se to das as pal me i ras
e, es pe ci al men te, da pa xiú ba-bar ri gu da, que é ex ce len te for ra gem. Nes tas
con di ções, só os postes de fer ro po de ri am ser em pre ga dos; por quan to,
vin do eles di vi di dos em três par tes, do peso má xi mo de 39 qui lo gra mas
cada um, era pos sí vel trans por tá-los, no lom bo dos bur ros, até o pon to
em que ti nham de ser ar ma dos e er gui do. Des ta ma ne i ra, plan ta ram-se
mais de três mil pos tes de fer ro.

Exce to es tes, to dos os de ma is são de ma de i ra, es co lhen do-se
em cada re gião as ár vo res que a for ne cem mais re sis ten te e du rá vel.
Assim, sem pre que foi pos sí vel, se em pre gou a aro e i ra; à fal ta des ta, e em
es ca la de cres cen te, de pre fe rên cia o car vão-ver me lho, o vi nhá ti co, a su -
cu pi ra-bran ca, o cu ma ru, etc. Em ter ras dos nam bi qua ras des co briu-se e
uti li zou-se o lorê, de qua li da de equi va len te à bem co nhe ci da aro e i ra.

Para se ins ta lar a li nha, abri ram-se pi ca dões, cuja lar gu ra va ria
com a na tu re za da ve ge ta ção lo cal e a al tu ra das flo res tas. Nas cha pa das
des co ber tas, essa lar gu ra é de 10 me tros; nos cer ra dões, cujo mato atin ge
6 me tros, é de 15; e as sim vai au men tan do, de modo a con ser var-se sem -
pre igual, pelo me nos, ao do bro da al tu ra das ár vo res exis ten tes na mata
atra ves sa da, che gan do, por isso, a lan çar 50 me tros na re gião ama zô ni ca. 

Pelo meio da fa i xa as sim aber ta ao lon go do ser tão, cor re uma 
se gun da fa i xa da lar gu ra cons tan te de seis me tros, pre pa ra da de for ma a
ser vir de es tra da de ro da gem; nela os to cos fo ram apa ra dos ren te ao
solo, e nos pon tos ne ces sá ri os cons tru í ram-se es ti va dos e pon ti lhões.
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Nos rios mu i tos lar gos ins ta la ram-se bal sas, com a ca pa ci da de 
su fi ci en te para trans por tar até seis bois de cada vez. Além dis so, os tra -
ba lhos de con ser va ção da gran de fa i xa são di ri gi dos de ma ne i ra a ob -
ter-se a sua rá pi da trans for ma ção em cam po e subs ti tu í da a sua ve ge ta -
ção sil ves tre por gra mí ne as for ra ge i ras que Ron don tem fe i to se me ar, na 
pre vi são de que por aí te nham de pas sar, den tro de pou co tem po, tro pas 
e bo i a das para o abas te ci men to do alto Ama zo nas.

Pelo eixo da fa i xa cor re a li nha; a sua lo ca ção fez-se obe de -
cen do ri go ro sa men te às exi gên ci as téc ni cas re co men da das pela Re par ti -
ção Ge ral dos Te lé gra fos. Além do ser vi ço de le van ta men to to po grá fi co 
e ni ve la men to de todo o pi ca dão, há ain da a con si de rar as dis po si ções
es pe ci a is so bre o raio mí ni mo das cur vas, es pa ça men to dos pos tes (de
90 em 90 me tros nas re tas; de 50 em 50, nas cur vas), es co ra gem da -
que les em que o fio muda de di re ção e ou tros de ta lhes que se ria fas ti di -
o so ci tar aqui.

De ve mos ain da alu dir às ca sas das es ta ções para mo ra dia dos
te le gra fis tas e ins ta la ções dos res pec ti vos apa re lhos. Os ma te ri a is em pre -
ga dos na cons tru ção va ri am de acor do com os re cur sos que se pu de ram 
ob ter na oca sião; umas são de ma de i ra, ou tras de ado bes, e al gu mas de
ti jo los, co ber tas em ge ral de zin co ou de te lhas, e as so a lha das.

A dis tân cia má xi ma en tre duas es ta ções con se cu ti vas é de 90
qui lô me tros e ao todo fo ram ins ta la das 31, as sim dis tri bu í das: na li -
nha-tron co, de Cu i a bá a San to Antô nio, 21; no ra mal de São Luís de Cá -
ce res à ci da de de Mato Gros so, 3; no ra mal da Bar ra dos Bu gres, que sai
de Pa recis, 2; e, fi nal men te, no ra mal de Gu a ja rá-Mi rim, cin co.

Qu an to às de no mi na ções des sas es ta ções, to das as ve zes que
não eram na tu ral men te in di ca das por al gum aci den te no tá vel do lu gar,
como Pon te de Pe dra, Uti a ri ti, Ju ru e na e ou tras, ado tou Ron don no mes
de bra si le i ros ilus tres, já con sa gra dos pe las ho me na gens da gra ti dão na -
ci o nal, tais como: José Bo ni fá cio, Ca pa ne ma, Pi men ta Bu e no, Ba rão de
Mel ga ço e ou tros, ou no mes de tri bos in dí ge nas, tais como Pa re cis,
Nam bi qua ras, Ari que mes, Ca ri ti a nas e Ca ri pu nas.

Pe las in di ca ções da das li nhas aci ma so bre a na tu re za e o peso
dos ma te ri a is em pre ga dos nes ta cons tru ção, po der-se-á ava li ar que a di -
fi cul da de má xi ma em todo o de cur so des te em pre en di men to foi sem pre 
a dos me i os de trans por te. De fato, a Co mis são Ron don teve os seus
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pas sos, a sua vida, cons tan te men te su bor di na da a tro pe ços re sul tan tes
das gran des dis tân ci as que se ti nham de trans por com es ses pe sa dís si mos
far dos. Até Ta pi ra puã po di am eles ser, e eram le va dos por via flu vi al,
com re la ti va fa ci li da de. Mas, daí para cima, fi ca va tudo de pen den do das
tro pas e era di fi cí li mo man tê-las bem or ga ni za das du ran te tem po apre -
ciá vel, por mo ti vo da fal ta de pas ta gens nos cam pos dos Pa re cis, e de po is
pelo acrés ci mo in ces san te que iam ten do as dis tân ci as a per cor rer,  à me -
di da do avan ço dos tra ba lhos.

Para re me di ar este gra ve in con ve ni en te, di vi diu Ron don os
tra ba lhos da Co mis são em duas se ções: uma para ope rar do lado do sul,
ten do como via de abas te ci men to essa que de i xa mos in di ca da; ou tra,
des ti na da ao nor te, par tin do de San to Antô nio do Ma de i ra, que lhe ser -
vi ria de pon to de apo io, e de ven do apro ve i tar-se das fa ci li da des ofe re ci das 
pela na ve ga ção do Ma de i ra, Ja ma ri, Ji-pa ra ná e Jaru.

De ou tro lado, quan do a cons tru ção do sul avan ças se tan to
que co me ças se a res sen tir-se do in con ve ni en te de fi car mu i to afas ta da
da sua base, es ta be le ci da em Ta pi ra puã, já lhe se ria pos sí vel uti li zar-se
do Ji-pa ra ná e dos seus for ma do res re cen te men te des co ber tos, prin ci -
pal men te do Co me mo ra ção de Flo ri a no, re co nhe ci do des de a ex pe di ção 
de 1909.

De acor do com este pla no, cri ou Ron don a Se ção do Nor te e
en tre gou a di re ção dos seus tra ba lhos ao Co ro nel Agos ti nho Ra i mun do
Go mes de Cas tro, ao tem po ain da no pos to de ma jor. Este dis tin to ofi -
ci al se guiu para San to Antô nio em 1910, logo de po is de em pos sa do no
es pi nho so en car go.

Infe liz men te, po rém, teve ape nas o tem po es tri ta men te ne ces -
sá rio para or ga ni zar os tra ba lhos de sua Seção e ini ci ar as pri me i ras ex -
plo ra ções para a lo ca ção da li nha.

Ata ca do pe las fe bres tro pi ca is e em es ta do gra vís si mo, teve de
se re co lher ao Rio de Ja ne i ro, com qua se to dos os ofi ci a is seus au xi li a res.

Em 1911 foi a che fia des sa Se ção en tre gue ao Ca pi tão Nes tor 
Se ze fre do dos Pas sos, o qual tam bém em pou co tem po teve de se re ti -
rar, por mo ti vo de do en ça.

Ain da no mes mo ano foi este pos to ocu pa do pelo Te nen te
Se bas tião Pin to da Sil va, que re or ga ni zou os tra ba lhos e ata cou a lo ca -
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ção, abrin do um pi ca dão de 50 me tros de lar go, na par te mais di fí cil dos 
tra ba lhos da flo res ta, com o qual atin giu o Ja ma ri, ao fim de 53 qui lô me -
tros. Daí o mes mo ofi ci al con ti nu ou em de man da do pon to em que de -
po is foi lo ca da a es ta ção de Ca ri ti a nas, mas só con se guiu che gar em fins
de 1912 ao lu gar cha ma do Tor no Lar go, co lo ca do a 80 qui lô me tros de
dis tân cia da es ta ção an te ri or.

Du ran te es tes dois anos o es ta do sa ni tá rio da Se ção, que já es -
ta va e con ti nu ou aos cu i da dos do Dr. Ta na ju ra, man te ve-se em mu i to
boas con di ções.

Hou ve só a la men tar a per da de cin co tra ba lha do res, den tre
250 que eram; um, po rém, mor reu de de sas tre, ao der ru bar uma ár vo re.
Para tão fa vo rá vel re sul ta do, deve ter con cor ri do, além do mais, a pro vi -
dên cia que o Mi nis té rio da Gu er ra to ma ra, por pro pos tas do Co ro nel
Ron don, de se subs ti tu í rem os sol da dos que, até en tão para lá eram en -
vi a dos, por ho mens já acli ma ta dos no lu gar, que as sen ta vam pra ça no 5º
Ba ta lhão de Enge nha nia, como vo lun tá ri os re gi o na is.

O Te nen te Se bas tião Pin to foi subs ti tu í do pelo Ca pi tão Cos ta 
Pi nhe i ro, que ter mi nou, em 1913, o tre cho de Tor no Lar go até a es ta ção 
de Ari que mes, com pre en den do a de Ca ri ti a nas, com uma ex ten são de
101 qui lô me tros. Por do en ça, foi o Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro subs ti tu í do,
em abril de 1914, pelo Te nen te Mário de Ma ga lhães Car do so Ba ra ta,
que le vou a cons tru ção até a es ta ção de Pre si den te Pena, com ou tra
in ter me diá ria – a do Jaru –  na ex ten são to tal de l69 qui lô me tros.

Da bre vís si ma re se nha que aca ba mos de fa zer da mar cha dos
tra ba lhos da Se ção do Nor te, pode-se con clu ir a sé rie enor me de obs tá -
cu los que ti ve ram de ser ven ci dos pela Co mis são Ron don, para con se -
guir, afi nal, de sem pe nhar-se do com pro mis so que to ma ra com o Go -
ver no e com a na ção, ao ace i tar o en car go de as sen tar a li nha de Mato
Gros so ao Ama zo nas. No en tan to, mu i to te ría mos ain da que es cre ver,
para con se guir mos dar uma idéia dos tro pe ços cri a dos a cada ins tan te
pela de fi ciên cia dos me i os de trans por te, pe las can se i ras de vi a gens em
ca no as, rio aci ma, car re ga das com far dos pe sa dís si mos, pe los cu i da dos
in ces san te men te em pre ga dos para não de i xar pe re cer os ani ma is car -
gue i ros, e por inú me ros ou tros em ba ra ços que, nos ser tões, sur gem de
re pen te, ame a çan do de sor ga ni zar e ani qui lar os ser vi ços mais bem pla -
ne ja dos e es tu da dos.
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Se ção do Nor te
 O pi ca dão de 45 me tros de lar gu ra, des to ca do ao cen tro, na lar gu ra de 5 me tros.

No iga pó em que es tão os ani ma is há ago ra uma pon te
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XV

NA EXPOSIÇÃO su cin ta que ago ra va mos fa zer dos tra -
ba lhos da Se ção do Sul, ado ta re mos a di vi são em duas fa ses: a pri me i ra,
de 1907 a ou tu bro de 1911, com pre en de a cons tru ção do ra mal de S.
Luís de Cá ce res  a Mato Gros so, e a par te da li nha-tron co des de Cu i a bá
até Vi lhe na; a se gun da, de ou tu bro de 1911 a 31 de de zem bro de 1914
abran ge to dos os ser vi ços re a li za dos des de Vi lhe na até o fe cha men to da 
li nha, na es ta ção de Pre si den te Pena.

Na pri me i ra fase, que com pre en de o ra mal de Mato Gros so
como já fi cou dito, os tra ba lhos da cons tru ção ini ci a ram-se a 15 de maio 
de 1907, sob a di re ção do Ma jor Fé lix Fle u ri de Sou sa Amo rim, que os
le vou, ob ser van do o tra ça do re co nhe ci do pelo Co ro nel Ron don, até a
en tra da da mata do Gu a po ré. O tre cho de 225 qui lô me tros até Pon tes e
La cer da, com uma es ta ção in ter me diá ria, a de Por to Espi ri dião, fi cou
ter mi na do em de zem bro da que le ano, data em que o Ma jor Fle u ri pe -
diu e ob te ve dis pen sa do ser vi ço.

Ron don, que aca ba va de re gres sar da ex pe di ção de des co bri -
men to do Ju ru e na, as su miu a di re ção des ses tra ba lhos, e, em fe ve re i ro
de 1908, ina u gu rou a es ta ção de Mato Gros so (an ti ga Vila Bela) a 76
qui lô me tros de Pon tes e La cer da, ten do as sim ven ci do, em me nos de



dois me ses, os obs tá cu los que pa re ci am in su pe rá ve is da flo res ta do Gu a -
po ré e do pan ta nal do Sa ra ré.

Além das di fi cul da des de ca rá ter téc ni co, aliás mu i to au men -
ta das nes ses me ses, em que a es ta ção das chu vas en tra no seu pe río do de 
ma i or ati vi da de, ha via ain da o pe ri go do im pa lu dis mo, tal vez mais atroz
na que la re gião do que em qual quer ou tra dos ser tões bra si le i ros.

De fato, não tar dou ele a ir rom per, ata can do logo com es pe -
ci al vi o lên cia al guns ofi ci a is da co mis são e o seu che fe.

Ape sar dos con se lhos e re pre sen ta ções do Dr. Arman do
Ca la zãs, Ron don per sis tiu em con ti nu ar à fren te dos tra ba lhos; mas,
uma vez es tes ter mi na dos, e ina u gu ra da a es ta ção te le grá fi ca, or de nou a
re ti ra da de todo o pes so al para S. Luís de Cá ce res, pro cu ran do as sim
fur tá-lo à de vas ta ção do ter rí vel mór bus. Infe liz men te, logo no se gun do
dia de mar cha apa re ce ram os pri me i ros ca sos de in fec ção en tre as pra ças
e tra ba lha do res, e a ir rup ção foi tão vi o len ta que, ao che ga rem a Pon tes
e La cer da, já exis tiam 110 do en tes, num to tal de 228 pes so as.

Esse nú me ro foi con ti nu a men te cres cen do, a pon to de, ao
en tra rem em S. Luís de Cá ce res, atin gir 201. A mar cha fez-se mu i tas
ve zes di fi cul to sa men te, à no i te; os en fer mos apre sen ta vam-se em tais
con di ções de des fa le ci men to que foi ne ces sá rio trans por tá-los em 21
car re tas, man da das vir para esse fim, de lu ga res mu i to dis tan tes.

Em Por to Espi ri dião hou ve a la men tar a per da do ope ro so
Te nen te Jo a quim Go mes de Oli ve i ra.

Tudo isso se dava não obs tan te es tar a co lu na, como o ates ta
o Dr. Ca la zãs, per fe i ta men te apa re lha da com os re cur sos e me di ca men tos 
acon se lha dos para com ba ter a ter rí vel epi de mia. “Fi ze mos”, es cre ve esse 
mé di co no seu re la tó rio, “uso cons tan te de sais de qui ni no, prin ci pal -
men te sob for ma de in je ções hi po dér mi cas e in tra mus cu la res, cu jos
re sul ta dos ti ve mos oca sião de ad mi rar.”

Em re su mo, as pro vi dên ci as que se do ta ram fo ram tão acer -
ta das e os cu i da dos mé di cos tão efi ca zes que, nes se to tal de 201 do en -
tes, só hou ve a la men tar a mor te de seis pes so as.

Tra tan do des te as sun to, ocor re-nos ter lido  mais de uma vez
a afir ma ti va de que a cons tru ção da li nha te le grá fi ca se fez à cus ta de
tan tas vi das, que se po dia di zer que a cada pos te cor res pon dia um ho -
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mem mor to. Para se ava li ar quan to tal com pa ra ção abu sou do di re i to,
aliás mu i to elás ti co, que se re co nhe ce a to das as com pa ra ções, de exa ge -
rar, bas ta sa ber-se que as obras do ra mal de Mato Gros so, des de o seu
iní cio, se con clu í ram com um to tal de 15 óbi tos, sen do que, para a cons -
ti tu i ção des te nú me ro, con cor re ram mor tes ca u sa das por mo lés ti as,
como a va río la, a tu ber cu lo se e ou tras, que não fo ram con tra í das no ser -
tão, mas sim le va das das ci da des e po vo a ções. No en tan to, nes sas obras
se em pre gou du ran te dez me ses con se cu ti vos um efe ti vo sem pre su pe ri or 
a 200 ho mens e elas ti ve ram por te a tro uma das zo nas mais in sa lu bres
do ter ri tó rio na ci o nal.

Além dos tra ba lhos do ra mal te le grá fi co, fez Ron don re cons -
tru ir a pon te da an ti ga es tra da de Vila Bela, so bre o rio Gu a po ré, e man -
dou pro ce der a obras, tan to para a con ser va ção do an ti go pa lá cio dos
go ver na do res e do quar tel, edi fí ci os de pro pri e da de da na ção, como
tam bém para me lho rar as con di ções sa ni tá ri as da ci da de. E para re mo -
ver a di fi cul da de que ha ve ria de se pro ver a es ta ção do fun ci o ná rio, pre -
ci so fez en si nar te le gra fia a um fi lho e mo ra dor do pró prio lu gar, que 
fi cou en car re ga do da que la es ta ção.

Ina u gu ra da a cons tru ção da li nha-tron co tam bém em 1907,
mar chou ela rá pi da e de sem ba ra ça da men te des de Cu i a bá até Di a man ti no,
184 qui lô me tros, abrin do-se ain da nes se ano as es ta ções in ter me diá ri as
de Guia, Bro tas e Ro sá rio.

Da di re ção des tes tra ba lhos es ta va en car re ga do o Ca pi tão
Mar ci a no de Oli ve i ra Ávi la, e dos de es cri tó rio, o Ca pi tão Cus tó dio de
Sena Bra ga.

No ano se guin te ata cou-se o tre cho de Di a man ti no a Pon te
de Pe dra, na ex ten são de 173 qui lô me tros, com uma es ta ção in ter me diá -
ria, a de Pa re cis.

Esta va-se já em ple no ser tão, e os em ba ra ços pro ve ni en tes da
fal ta de me i os rá pi dos de trans por te co me ça ram a apa re cer.

Em Pon te de Pe dra foi o gado di zi ma do pela fe bre af to sa;
os tra ba lhos fi ca ram aos pou cos pa ra li sa dos, até que Ron don che gas se
da ser ra do Nor te, de onde veio, como vi mos, in ter rom pen do a ex pe -
di ção de re co nhe ci men to do Ma de i ra, a cha ma do dos seus dois aju -
dan tes.
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Re mo vi dos es ses tro pe ços, a cons tru ção avan çou mais 234
qui lô me tros até Uti a ri ti, com a in ter me diá ria – Ba rão de Ca pa ner na –
que se ina u gu rou a 1º de ja ne i ro de 1909.

De Uti a ri ti a Ju ru e na, du ran te esse ano de 1909, teve a li nha
um avan ço in sig ni fi can te, de 15 qui lô me tros ape nas. O Ma jor Ávi la,
con si de ran do o ris co que cor ria de fi car sem ví ve res para o abas te ci -
men to da tur ma de 100 ho mens, que, sob as suas or dens, se em bre nha -
vam cada vez mais ser tão aden tro, re sol veu con cen trar to dos os es for -
ços na ter mi na ção da es tra da de au to mó ve is, de Ta pi ra puã a Ju ru e na,
cujo pri me i ro tre cho fora aber to, como vi mos, pelo che fe da co mis são,
nas vés pe ras de co me çar a ex pe di ção de des co bri men to da ser ra do
Nor te, em 1908.

Em prin cí pi os de 1910, o Ma jor Ávi la, ten do ado e ci do, en tre -
gou os ser vi ços de que se acha va en car re ga do ao Ca pi tão Mar çal No na to
de Fa ri as e este os di ri giu até a che ga da do Te nen te Luís Car los F. Fer -
re i ra, de sig na do pelo Co ro nel Ro ndon para con ti nu ar a cons tru ção. De
abril a 14 de ju lho de 1910, cons tru í ram-se 101 qui lô me tros, ina u gu ran -
do-se nes ta úl ti ma data a es ta ção de Ju ru e na. Antes, po rém, des ta ina u -
gu ra ção, teve o Te nen te Fran co Fer re i ra de se re co lher ao Rio, por ha ver 
sido ata ca do pelo be ri bé ri; a di re ção dos tra ba lhos fi cou com o Te nen te
Cân di do Car do so.

Em Ju ru e na fi cou a li nha pa ra da dois me ses, em con se qüên cia 
do apa re ci men to de for te epi de mia de fe bres pa lú di cas, que de sor ga ni -
zou os ser vi ços, fa zen do mu i tos do en tes. O Te nen te Car do so ado e ceu e 
dois ins pe to res mor re ram, vi ti ma dos pelo be ri bé ri.

Os tra ba lhos de lo ca ção só fo ram re to ma dos a 5 de se tem bro, 
sob a di re ção do Te nen te Ni co lau Bu e no Hor ta Bar bo sa; logo, po rém,
ti ve ram de ser no va men te in ter rom pi dos, por te rem sido esse ofi ci al e o
seu au xi li ar, as pi ran te Tito de Bar ros, sur pre en di dos pe los nam bi qua ras,
que se ha vi am, para esse fim, em bos ca do em cer to lu gar da pi ca da que
se es ta va abrin do.

O Te nen te Ni co lau re ce beu dois fe ri men tos por fle chas, dos
qua is um bas tan te gra ve, no pul mão; o as pi ran te Tito foi atin gi do em
qua tro pon tos di fe ren tes, fi can do tam bém gra ve men te fe ri do.

O Che fe da Co mis são, alu din do de po is em Ordem do Dia a
este fato, elo gia os dois ofi ci a is, por não te rem con sen ti do que os pra ças, 
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em re pre sá li as, ca ís sem so bre os ín di os, a pre tex to de de fe sa dos seus
ofi ci a is, e ex pli ca que, as sim pro ce den do, eles pres ta ram ma i or ser vi ço
do que o ma i or es for ço técnico que pu des sem ter em pre ga do di re ta -
men te a fa vor da cons tru ção.

Para subs ti tu ir os ofi ci as fe ri dos, de sig nou Ron don, res pec ti -
va men te, os Te nen tes Jú lio Ca e ta no Hor ta Bar bo sa e Bo a ner ges Lo pes
de Sou sa, que re en ce ta ram a cons tru ção, le van do-a até Vi lhe na, dis tan te
139 qui lô me tros de Ju ru e na, com uma in ter me diá ria nas mar gens do rio, 
que re ce beu, em 1908, o nome de Nam bi qua ras.

Os Te nen tes Jú lio Ca e ta no e Bo a ner ges ti ve ram, no de sem pe -
nho des sa mis são, de ven cer gran des di fi cul da des, en tre as qua is avul ta -
ram a do afas ta men to já mu i to con si de rá vel em que se acha vam de Ta pi -
ra puã, base dos abas te ci men tos, e as re sul tan tes dos cu i da dos com que
ti nham de agir para evi tar novo ata que dos ín di os, sem, no en tan to,
com pro me te rem o êxi to dos es for ços que in ces san te men te se vi nham
em pre gan do, des de as pri me i ras en tra das de Ron don, para trans for mar
a ati tu de de les, de hos til em amis to sa. Fe liz men te este tão de se ja do ob je -
ti vo foi al can ça do, ain da no mes mo ano, pelo Te nen te Jú lio Ca e ta no,
por in ter mé dio dum gru po per ten cen te às al de i as exis ten tes en tre Ju ru e -
na e Ju í na. O pri me i ro en con tro pa cí fi co deu-se em ple no ser tão, en tre
o de di ca do au xi li ar de Ron don e uns oito guer re i ros nam bi qua ras, e não
dem o rou mu i to que ou tros vi es sem em vi si ta aos acam pa men tos da Co -
mis são.

Des ta for ma fi cou de fi ni ti va men te con ju ra da a ame a ça de
no vas hos ti li da des, re sul ta do que cer ta men te não se te ria ob ti do se se
hou ves se re tru ca do al gu ma vez aos seus as sal tos com re pre sá li as e per -
se gui ções.

———

A se gun da fase com pre en de os tra ba lhos de cons tru ção re a li -
za dos pela Se ção do Sul, des de a data do re gres so do Co ro nel Ron don
ao ser tão, em ou tu bro de 1911, até a con clu são da li nha, em fins de
1914.

Já vi mos que Ron don, de po is de sair com a sua ter ce i ra ex pe -
di ção de re co nhe ci men to ge ral em San to Antô nio do Ma de i ra, veio para 
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o Rio de Ja ne i ro, onde che gou, gra ve men te do en te, a 6 de fe ve re i ro de
1910.

Na Ca pi tal da Re pú bli ca fi cou ele o res to des se ano e os pri -
me i ros qua tro me ses de 1911, re ti do não só pe los cu i da dos que o es ta do 
pre cá rio de sua sa ú de re cla ma va, mas tam bém pe los tra ba lhos de com -
po si ção dos re la tó ri os dos ser vi ços re a li za dos nos anos an te ri o res, or ga -
ni za ção das plan tas e ma pas da re gião ex plo ra da, pro je to de lo ca ção da
li nha e ou tros ser vi ços de or dem téc ni ca e ad mi nis tra ti va, da sua gran de
em pre sa. Tam bém nes se pe río do  or ga ni zou e mon tou no Rio um es cri -
tó rio cen tral, com pre en den do três se ções: ex pe di en te, con ta bi li da de e
de se nho, e des ti na do prin ci pal men te a aten der as exi gên ci as das re la ções 
en tre a sua Co mis são e o Mi nis té rio da Gu er ra e o da Vi a ção, o Te sou ro 
Fe de ral, a Re par ti ção Ge ral dos Te lé gra fos e os for ne ce do res na ci o na is
e es tran ge i ros dos ma te ri a is ne ces sá ri os à cons tru ção da li nha. Foi ain da
nes se ano que ele or ga ni zou e di ri giu os pri me i ros tra ba lhos da re par ti -
ção que o Go ver no da Re pú bli ca de ci diu cri ar, para es ten der a to das as
tri bos in dí ge nas do Bra sil os mé to dos de pa ci fi ca ção e a pro te ção que
tan tos be ne fí ci os vi nham pro du zin do, ha via já mais de vin te anos, às po -
pu la ções de Mato Gros so. Para co lher os ma i o res re sul ta dos pos sí ve is
dos es for ços ci vi li za do res que ti nham de ser de sen vol vi dos pela nova re -
par ti ção, Ron don pro pôs que ela abran ges se tam bém os nos sos ser ta ne -
jos ou ca i pi ras, aos qua is se ofe re ce ria ins ta la ção em es ta be le ci men tos
agrí co las aná lo gos aos das co lô ni as fun da das para imi gran tes es tran ge i -
ros, não tan to com o fito de se ti ra rem de tais es ta be le ci men tos as van -
ta gens eco nô mi cas que eles po dem dar, mas com pre o cu pa ção ma i or
para as ques tões ati nen tes  ao me lho ra men to da si tu a ção mo ral e men tal 
dos ha bi tan tes do nos so aban do na do in te ri or, ao aper fe i ço a men to dos
seus me i os de tra ba lho e à im plan ta ção de há bi to duma so ci a bi li da de
lar ga e sa dia.

No dia 14 de maio de 1911, saiu Ron don do Rio, em de man -
da do ser tão, por via ter res tre. De S. Pa u lo, po rém, não se guiu di re ta -
men te para Go iás; pri me i ro, foi à re gião cor ta da pela Estra da de Fer ro
No ro es te es tu dar pes so al men te o pro ble ma da pa ci fi ca ção dos ín di os
ca in gan gues, tão te mi dos pe los san gui no len tos as sal tos que da vam aos
tra ba lha do res da que la es tra da. Des se es tu do re sul tou o pla no que, apli -
ca do pelo Ser vi ço de Pro te ção aos Ín di os, con du ziu a al can çar-se o ob -
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je ti vo pre vis to; os ca in gan gues pa ci fi ca dos em mar ço de 1912 nun ca
mais ata ca ram a No roes te, nem per tur ba ram as la vou ras que, des de en -
tão, se têm ra pi da men te de sen vol vi do na que las re giões.

Re gres san do da No ro es te, se guiu Ron don para Mato Gros so,
atra vés de Go iás. Do Ara gua ia em di an te, foi sem pre pelo pi ca dão da
li nha te le grá fi ca, cons tru í da, em 1890, por Go mes Car ne i ro, e nes sa vi a -
gem re ce beu cons tan tes in for ma ções da re cen te pas sa gem do ex plo ra -
dor Sa va ge Lan dor, que ha via ob ti do do Mi nis té rio da Agri cul tu ra uma 
sub ven ção em di nhe i ro para ex plo rar o ser tão en tre o Ara gua ia e o
Ma mo ré, na al tu ra do pa ra le lo de 11 graus. Estas in for ma ções, com -
ple ta das com as que de po is fo ram co lhi das pelo Ca pi tão Cos ta Pi nhe i -
ro e Te nen te Jú lio Ca e ta no Hor ta Bar bo sa, nos re co nhe ci men tos já re -
fe ri dos nes tes apon ta men tos, dos rios Ju ru e na, Ta pa jós e Iquê, per mi -
ti ram a re cons tru ção com ple ta do iti ne rá rio da vi a gem de Lan dor atra -
vés do Bra sil. Eis em tra ços ge ra is esse iti ne rá rio, tal como é in di ca do
pelo Co ro nel Ron don, no seu se gun do re la tó rio par ci al: do Rio de Ja -
ne i ro a Ara gua ri, por es tra da de fer ro; de Ara gua ri à ci da de de Go iás, e 
daí ao Re gis tro do Ara gua ia, pe las es tra das de trá fe go ha bi tu al e cons -
tan te en tre es ses pon tos; do Re gis tro a Co ro nel Pon ce, per to de Cu i a -
bá, pelo pi ca dão da li nha te le grá fi ca, que ser ve de es tra da às tro pas e
bo i a das em trân si to en tre as ca pi ta is dos dois es ta dos cen tra is; de Co -
ro nel Pon ce a Di a man ti no, sem to car em Cu i a bá, por ca mi nhos já exis -
ten tes; de Di a man ti no, sem pre por es tra das ba ti das, até o Ari nos, co -
nhe ci do e na ve ga do des de 1746; des cen do esse rio, em ca no as e com o 
pes so al de um se rin gue i ro mo ra dor em Di a man ti no, che gou a S. Ma -
nu el, es ta ção fis cal do Esta do de Mato Gros so, no Ta pa jós (ba i xo Ju -
ru e na); des se pon to, ten tou pas sar para o vale do Ma de i ra pelo pro je ta -
do va ra dou ro do Su cun du ri,  mas nada con se guiu, por se ter per di do
den tro da mata, sem se sa ber ori en tar na que le oce a no de ver du ra; de S. 
Ma nu el, con ti nu ou Ta pa jós aba i xo, em em bar ca ção for ne ci da pela Co -
le to ria do Esta do, até São Luís, onde em bar cou em na vio a va por para
Ma na us.

Este é o iti ne rá rio da vi a gem re a li za da pelo Sr. Lan dor, e que
foi pos te ri or men te co mu ni ca do às so ci e da des ci en tí fi cas da Eu ro pa sob
o tí tu lo: “Atra vés do Bra sil des co nhe ci do”.
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Vol tan do à vi a gem de Ron don, di re mos que, pros se guin do ele 
a  sua mar cha de Re gis tro do Ara gua ia para Cu i a bá, vi si tou e ins pe ci o -
nou os es ta be le ci men tos dos pa dres sa le si a nos, nos rios das Gar ças e
Bar re i ro, onde tra ba lham ín di os da na ção bo ro ro.

De po is, de Cu i a bá se guiu para Vi lhe na, pelo pica dão da li nha
te le grá fi ca, cu jos ser vi ços e tra ba lhos ins pe ci o nou. No dia 12 de ou tu -
bro ina u gu rou as es ta ções de Nam bi qua ra e Vi lhe na, em pre sen ça dum
gru po de ín di os da que la na ção, já pa ci fi ca da, como se dis se li nhas aci ma, 
de po is de en con tro amis to so en tre al guns de les e  o Te nen te Jú lio Ca e -
ta no.

Na mes ma data as su miu Ron don a che fia pes so al dos tra ba -
lhos da cons tru ção, que en trou, as sim, na úti ma das duas fa ses em que
nós a con si de ra mos di vi di da na pre sen te ex po si ção.

Como de Vi lhe na para di an te o tra ça do de re co nhe ci men to
de 1909 atra ves sa va duas ve zes o vale do rio da Dú vi da, co ber to de es -
pes sa ma ta ria, tra tou Ron don de fa zer no vas ex plo ra ções, na es pe ran ça
de en con trar cam pos. Foi fe liz, por que des co briu vas tís si ma re gião aber ta
pelo fogo das que i ma das de an ti gas ro ças dos ín di os, uma su ces são de
cam pos in dí ge nas, atra vés dos qua is re sol veu lan çar a li nha, ape sar de
as sim lhe dar ma i or de sen vol vi men to do que pelo ca mi nho le van ta do
em 1909. Mas este in con ve ni en te fica so be ja men te com pen sa do pela
gran de van ta gem do pi ca dão pas sar por lu ga res em que exis tem ex ce -
len tes pas ta gens de ca pim-gor du ra, mi mo so, mi lhã e ou tras for ra gens,
às qua is não só as se gu ram a ma nu ten ção dos ani ma is em pre ga dos pela
Co mis são nos seus trans por tes, como tam bém hão de ser vir de mag ní -
fi cas in ver na das para o gado que, em qual quer tem po, haja de ser le va do
de Mato Gros so para a Ama zô nia.

Du ran te as ex plo ra ções des sa va ri an te do tra ça do de 1909,
des co briu Ron don novos gru pos de nam bi qua ras, ha bi tan tes dos va les
dos rios da Dú vi da e Ana nás, e vi ven do com ple ta men te iso la dos dos do 
Ju ru e na. Ron don con se guiu pa ci ficá-los im edi a ta men te e en ta bu lar com
eles re la ções de ami za de.

Em 1912, no dia 13 de ju nho, ani ver sá rio na ta lí cio de José
Bo ni fá cio, Ron don ina u gu rou a es ta ção a que deu o nome des se gran de
bra si le i ro, co lo ca da a 83 qui lô me tros de Vi lhe na. Essa ina u gu ra ção re ves -
tiu-se de gran de so le ni da de, não só em ho me na gem à me mó ria do Pa -
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tri ar ca da nos sa in de pen dên cia, como tam bém em con sa gra ção da paz
al can ça da com os nam bi qua ras; es ta vam pre sen tes, além de Ron don e do 
Te nen te Ni co lau Hor ta Bar bo sa, mu i tos ín di os da que la na ção, per ten cen -
tes ao gru po tau-i-tês, e foi uma me ni na des sa tri bo quem içou a ban de i -
ra na ci o nal no mas tro da nova es ta ção.

De José Bo ni fá cio, avan çou a cons tru ção até Ba rão de Mel -
ga ço, 67 qui lô me tros, di ri gi da su ces si va men te pe los Te nen tes Ni co lau
Ama ran te, Vas con ce los e Ma ro nes, en car re gan do-se os dois pri me i ros
de pro ce der às ex plo ra ções par ci a is, à pro cu ra de cam pos e para co lo car a 
li nha no pon to de con fluên cia dos rios Co me mo ra ção e Pi men ta Bu e no,
de for ma a po der se apro ve i tar a na ve ga ção do Ji-pa ra ná para o ser vi ço de 
abas te ci men to. Ten do sido al can ça do esse ob je ti vo, foi pos sí vel dis pen sa -
rem-se as tro pas daí por di an te.

Em ou tu bro de 1913, foi Ron don cha ma do ao Rio para re ce -
ber o en car go de acom pa nhar o Sr. The o dore Ro o se velt em uma vi a -
gem de ex plo ra ção e es tu dos pelo in te ri or do Bra sil.

No acam pa men to da cons tru ção ir rom peu for tís si ma epi de -
mia de be ri bé ri. A di re ção dos tra ba lhos, que por esse mo ti vo ha via pas -
sa do su ces si va men te do Te nen te Ni co lau Bu e no para os Te nen tes
Vi cen te de Pa u lo Te i xe i ra da Fon se ca Vas con ce los e Vir gí lio Ma ro nes
de Gus mão, aca bou pa ra li san do-se to tal men te, de ou tu bro em di an te; e
quan do o Ca pi tão Cân di do Car do so ten tou re to mar os tra ba lhos, em
ja ne i ro de 1914, foi para se dar um de sas tre ain da mais la men tá vel, por -
que esse dis tin to ofi ci al, cons tan te au xi li ar de Ron don des de os tra ba -
lhos da li nha de Cu i a bá ao Ara gua ia, con tra iu uma in fec ção por tal for -
ma vi o len ta que ao cabo de dois dias fa le ceu.

Em maio de 1914, Ron don, de po is de se des pe dir do Sr. Ro o -
se velt, em Be lém do Pará, re gres sou, Ama zo nas, Ma de i ra e Ji-pa ra ná
aci ma, ao acam pa men to de Ba rão de Mel ga ço.

Fal ta va en tão li gar o vale do rio Ji-pa ra ná ao do Ja ma ri, atra -
ves san do ter re no aci den ta dís si mo, dum con tra for te da cor di lhe i ra dos
Pa re cis, em ple na flo res ta Ama zô ni ca.

Re en ce ta dos os tra ba lhos em maio, no dia 31 de de zem bro
es ta vam eles ter mi na dos e fe i ta a li ga ção dos fios da Se ção do Sul com
os da Se ção do Nor te, no dia 15 de no vem bro, na es ta ção Pre si den te
Pena. Nos oito me ses em pre ga dos nes ses tra ba lhos, Ron don cons tru iu
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372.235 me tros de li nha, com cin co es ta ções: a de Pi men ta Bu e no, a
61.431 me tros de Mel ga ço; a de Pre si den te Her mes, dis tan te 96.802 me -
tros de Pi men ta Bu e no; a de Pre si den te Pena, afas ta da 45.914 me tros
da que la; a de Jaru, co lo ca da a 77.061 me tros des ta úl ti ma; e a de Ari que -
mes, dis tan te de Jaru 91.417 me tros.

Para se ava li ar a ener gia do es for ço de sen vol vi do pelo che fe
da Co mis são, nes se pe río do, bas ta sa ber-se que a mé dia men sal de pro -
du ção atin giu en tão mais de 46 qui lô me tros e 666 me tros, ao pas so que
an te ri or men te 12 qui lô me tros eram con si de ra dos o li mi te má xi mo do
que se po de ria avan çar cada mês, no in te ri or da que las flo res tas; e es tes 12
qui lô me tros só fo ram al can ça dos al gu mas ve zes, es tan do dado com an -
te ce dên cia o pi que ou a di re triz se gun do a qual de ve ria cor rer o fio.

Na mé dia ob ti da nos oito úl ti mos me ses in clu em-se, no en -
tan to, to dos os tra ba lhos, des de as ex plo ra ções par ci a is, sem pre in dis -
pen sá ve is, an tes de se fi xar a di re triz do tre cho a cons tru ir, até o in ven -
tá rio fi nal dos pos tes. De ma is, nes tes úl ti mos 372 qui lô me tros, de ve ri am 
ser em pre ga dos pos tes de fer ro; mas como, se se fi cas se à es pe ra de les, a 
li ga ção não po de ria ter mi nar no ano de 1914, Ron don re cor reu à flo res ta, 
em bo ra sen do para isso ne ces sá rio os ho mens car re ga rem, à for ça de
bra ços, as ma de i ras, des de o pon to em que eram aba ti das até o lu gar em 
que ti nham de ser plan ta das, no eixo do pi ca dão.

________

Ao le rem-se as li nhas pre ce den tes, em que se vê o fio te le grá -
fi co gra du al men te avan çan do para o in te ri or do ser tão, pre ci so é lem -
brar-se que to dos aque les tra ba lhos se de sen vol vi am em re giões bal das
de re cur sos, nas qua is não se po dia dar um pas so para a fren te sem an tes
se cri a rem os me i os de o tor nar pos sí vel.

De to dos os la dos, a cada mo men to sur gi am obs tá cu los no -
vos ou re nas ci am os que pa re ci am já ter sido ven ci dos; a luta con tra a
na tu re za sel va gem re co me ça va in ces san te men te, num des do brar de es -
for ços cada vez mais con si de rá ve is. Nes tas con di ções, hou ve mo men tos 
de pa ra li sa ção das obras, du ran te os qua is Ron don e os seus au xi li a res
de ram pro vas de ma i or for ta le za de âni mo e de mais cons tan te per se ve -
ran ça do que quan do elas pro gre di am ra pi da men te, por que tais mo men -
tos eram de cri ses ter rí ve is, ora ca u sa das pe las do en ças, ora pe las di fi cul -
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da des de trans por tes, ou ain da pelo con cur so des sas duas ca u sas, agra -
va das pelo efe i to de mu i tas ou tras que não vêm a pêlo ci tar.

De to das es sas ca u sas só fa re mos aqui uma li ge i ra re fe rên cia
aos tra ba lhos re a li za dos pela Co mis são, no in tu i to de afas tar os efe i tos
da se gun da.

Os abas te ci men tos da Se ção do Sul fa zi am-se su bin do o Pa ra -
guai e de po is o Se po tu ba, até ao por to de Ta pi ra puã aber to para esse
fim em 1908, como já foi dito. De Ta pi ra puã, se gui am por es tra das que
se fo ram cons tru in do à me di da das ne ces si da des do mo vi men to de
ocu pa ção dos no vos ter ri tó ri os, que aca bou  atin gin do a ser ra do Nor te,
com o de sen vol vi men to to tal de 600 qui lô me tros. O tra ça do des ta es tra da 
é in de pen den te do da li nha te le grá fi ca. Mas a zona que ela teve de atra -
ves sar, nos vas tos cha pa dões dos Pa re cis, é a mais im pró pria que po de -
ria exis tir para ser tra fe ga da por tro pas de ani ma is car gue i ros ou por
car re tas de bois, por que os seus cam pos, ain da não mo di fi ca dos pela
pre sen ça do ho mem ci vi li za do e dos seus re ba nhos, só apre sen tam pas -
ta gens de pés si ma qua li da de, che i as de er vas ve ne no sas, onde o gado
de pres sa de fi nha e fi car em pes ta do. Os mu a res vin dos de Ta pi ra puã,
car re ga dos, che ga vam a Ju ru e na “es tron da dos” e só com gran de es for ço 
po di am ven cer os 100 qui lô me tros que fi cam en tre esse rio e a ser ra do
Nor te. Mas quan do con se gui am fa zer o per cur so to tal, fi ca vam em con -
di ções de não po de rem ser uti li za dos de novo sem um des can so com -
ple to de, pelo me nos, três me ses, du ran te os qua is pre ci sa vam ser tra ta -
dos a mi lho e al fa fa.

Para ven cer es sas di fi cul da des, adap tou Ron don a es tra das às
con di ções ne ces sá ri as para po der ser tra fe ga da por au to mó ve is, des de
Ta pi ra puã até Uti a ri ti. Des te pon to em di an te me lho ram as con di ções
do ter re no e con ta-se com as pas ta gens exis ten tes nas ca po e i ras dos ín -
di os e nos Cam pos Indí ge nas.

Con tu do, os pri me i ros en sa i os fe i tos com os au to mó ve is fo ram 
de sa ni ma do res: os mo to res não po di am ven cer os are a is in ter ca la dos,
como lar gas man chas, no solo duro, de la ter ito, que se en con tra no pla -
nal to dos Pa re cis.

Este úl ti mo obs tá cu lo foi fe liz men te re mo vi do pelo Te nen te
Ema nu el Sil ves tre do Ama ran te, me di an te um apa re lho de sua in ven ção, 
es pé cie de tri lhos ar ti cu la dos, sem-fim, so bre os qua is re pou sam as ro -
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das mo to ras e as de di re ção, per mi tin do ao ve í cu lo lo co mo ver-se so bre
are ia, car re ga do com o peso má xi mo da sua lo ta ção.

Ten do as sim fi ca do es ta be le ci do o trans por te por ca mi -
nhões-automóveis numa dis tân cia su pe ri or a 200 qui lô me tros, tor nou-se 
ne ces sá rio mon tar-se uma ofi ci na para re pa ra ções e con ser vação des sas
má qui nas – ofi ci na que foi ins ta la da no pri me i ro da que les pon tos.

No en tan to, Ron don não se li mi tou à ado ção des tas pro vi -
dên ci as; le van do mais lon ge a sua ação, fez abrir la vou ras e ini ci ar a cri a -
ção de gado va cum, de su í nos, ca pri nos, la ní ge ros e aves do més ti cas em
to das as es ta ções da li nha te le grá fi ca e em es ca la su fi ci en te para se ter a
sub sis tên cia dos res pec ti vos em pre ga dos ga ran ti da pe los re cur sos pro -
du zi dos na pró pria lo ca li da de em que eles se acham ins ta la dos. Gra ças a
esta me di da, já se en con tram no meio da que las flo res tas, tão re cen te -
men te aber tas à ati vi da de do ho mem ci vi li za do, gran des plan ta ções de
ce re a is, cana-de-açú car, hor ta li ça, etc., e bem as sim pom bos, ga li nhas,
pa tos, pe rus, va cas le i te i ras, por cos e ou tras cri a ções.

Não ter mi na re mos es tes rá pi dos tra ços so bre al guns dos as -
pec tos da obra re a li za da pela Co mis são das Li nhas Te le grá fi cas sem nos 
re fe ri rmos a ou tro ser vi ço téc ni co de gran de im por tân cia, in ti ma men te
li ga do ao tra ba lho das ex plo ra ções ge o grá fi cas e da cons tru ção. Alu di -
mos ao ser vi ço as tro nô mi co mon ta do em Cu i a bá, com o fim es pe ci al
de per mi tir a de ter mi na ção exa ta das lon gi tu des dos pon tos prin ci pa is
do ser tão e dou tras lo ca li da des de Mato Gros so.

Em to das as suas vi a gens, o Co ro nel Ron don con duz sem pre
um sex tan te, de que se vai ser vin do para ob ser var a po si ção dos as tros,
e dela de du zir, me di an te as com pa ra ções in di ca das pela ciên cia, com a
hora mar ca da num cro nô me tro, o va lor da que la co or de na da ge o grá fi ca.

Os re sul ta dos, po rém, ob ti dos por esse meio não se re ves tem
do ri gor exi gi do pe los co nhe ci men tos mo der nos para se rem con si de ra dos
de fi ni ti vos.

Para ter es sas in di ca ções ri go ro sas, in cum biu ele o Ca pi tão
Re na to Bar bo sa Ro dri gues Pe re i ra, na que le tem po ain da te nen te, de or -
ga ni zar na ca pi tal de Mato Gros so um pos to as tro nô mi co, o qual, por
es tar em co mu ni ca ção te le grá fi ca di re ta com o Obser va tó rio do Rio, re -
ce be a hora exa ta do nos so me ri di a no prin ci pal, e de po is a trans mi te
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para os pon tos cuja po si ção se quer de ter mi nar e que já es te jam li ga dos
àque le pos to pelo telégrafo.

Esta es ta ção as tro nô mi ca, que está fun ci o nan do des de 1909,
acha-se atu al men te sob a di re ção do Ca pi tão Cos ta Pi nhe i ro; e os ser vi -
ços por ela pres ta dos à ge o gra fia ci en tí fi ca do Bra sil en con tram-se ex -
pos tos em dois re la tó ri os já im pres sos, um do Ca pi tão Re na to Bar bo sa e 
ou tro do Te nen te João Sa lus ti a no Lira.
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J
Á POR VEZES nos re fe ri mos, nes tes apon ta men tos, às idéi as e aos

sen ti men tos do Co ro nel Ron don para com os ha bi tan tes dos ter ri tó ri os
sel vá ti cos por ele aber tos e en tre gues à nos sa ci vi li za ção. Vi mos tam -
bém que ele não se li mi tou a for mu lar opi niões no vas so bre o modo
por que nós, os ci vi li za dos, nos de ve mos con du zir nos nos sos con ta -
tos com es sas po pu la ções pri mi ti vas, mas, pas san do para o ter re no das 
re a li za ções, pôs em prá ti ca os prin cí pi os que de fi nem uma po lí ti ca
igual men te nova a ser ado ta da e se gui da nas nos sas re la ções com os
úl ti mos res tos das na ções in dí ge nas ain da exis ten tes no in te ri or da nos sa
pá tria.

Sa be mos que tal po lí ti ca con sis te em eli mi nar todo o ape lo à
vi o lên cia ou ao em pre go da for ça fí si ca, ain da mes mo quan do re du zi da
ao sim ples ob je ti vo de re pri mir hos ti li da des con tra as nos sas pes so as, e
em per se ve rar na prá ti ca dos atos que pos sam ser vir para pa ten te ar
in ten ções pa cí fi cas e be né vo las da nos sa par te.

Uma vez al can ça da a trans for ma ção da ati tu de dos ín di os, de
guer re i ra em pa cí fi ca e amis to sa, é pre ci so cer cá-los de no vos cu i da dos,
dis pen san do-lhes pro te ção efi caz con tra os abu sos e as más in fluên ci as
das re la ções com ele men tos in fe ri o res ou mal-in ten ci o na dos de nos sa
so ci e da de; evi tar in ter ven ções de que re sul tem mo di fi ca ções brus cas e,



por isso mes mo, de sor ga ni za do ras e per ni ci o sas dos seus há bi tos e das
suas ins ti tu i ções. É pre ci so não se ter pres sa em im por aos sil ví co las a
se den ta ri e da de, nem os que rer obri gar a vi ver em al de i as cons tru í das à
nos sa fe i ção; não des tru ir nem ames qui nhar a in fluên cia dos seus che fes 
tem po ra is e es pi ri tu a is; não su pri mir as suas fes tas e ri tos re li gi o sos,
nem se pre o cu par em os tor nar mo nó ga mos.

Tais mo di fi ca ções hão de se pro du zir como re sul ta do duma
evo lu ção cuja mar cha é ace le ra da pe los no vos ins tru men tos de tra ba lho
que nós lhe for ne ce mos, pe las ar mas de fogo, pelo sal, os fós fo ros, o
açú car, as rou pas, e ou tras uti li da des que ra pi da men te en tram nos seus
cos tu mes, tor nan do-os cada vez mais de pen den tes das re la ções co nos co 
e de ter mi nan do apro xi ma ções mais ín ti mas de dia para dia.

São es sas apro xi ma ções vo lun tá ri as, es pon tâ ne as, que os vão
mo di fi can do in te gral men te, sem so bressal tos nem per tur ba ções. E
tem-se no ta do que es sas mo di fi ca ções se dão mu i to mais ra pi da men te
do que se po de ria ima gi nar.

A es tre i te za dos li mi tes des tes apon ta men tos não per mi te
ma i o res ex pla na ções so bre o ca rá ter da po lí ti ca ado ta da e se gui da pelo
Co ro nel Ron don nas suas re la ções com as tri bos in dí ge nas; mas o que aí 
fica dito, com bi na do com o apa nha do ge ral que pas sa mos a fa zer da
ação por ele de sen vol vi da so bre os ha bi tan tes dos ser tões do no ro es te
mato-gros sen se, bas ta rá para jus ti fi car o mo ti vo por que ele mes mo
ado tou para se me lhan te ação o tí tu lo de pro te ção fra ter nal, re pe lin do
for mal e ex pli ci ta men te o de ca te que se le i ga, que im pli ca a idéia  pu e ril e 
es té ril, além de in de ter mi na da, pela  jun ção do qua li fi ca ti vo le i ga, de pro -
pa gar en tre as no vas po pu la ções, pelo en si no, os prin cí pi os duma dou -
tri na qual quer.

Ire mos enun ci an do os no mes das di ver sas na ções na or -
dem em que elas se de pa ram a quem per cor rer a re gião cor ta da pela
li nha te le grá fi ca a par tir de Di a man ti no para San to Antô nio do Ma -
de i ra, e a res pe i to de cada uma da re mos al guns tra ços que nos pa re -
çam pró pri os para ca rac te ri zar os seus usos, o es ta do da sua ci vi li za -
ção, as no ções que pos su í mos so bre elas e a ma ne i ra como eram
tra ta das pe los ci vi li za dos já es ta be le ci dos nas ime di a ções dos seus
ter ri tóri os.
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Um gru po de ín di os nam bi qua ras
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I

Os pa re cis

ESTES ÍNDIOS são co nhe ci dos des de 1723, ano em que
Antô nio Pi res de Cam pos en trou no seu ter ri tó rio para os apri si o nar e
re du zir à es cra vi dão. 

Em 1862, Bas si co lheu so bre eles al gu mas in for ma ções, no
seu Vi a ge Pint to res co. Von den Ste in, por oca sião das suas vi a gens ao
Xingu, ob te ve al gu mas ou tras no tí ci as, não por ob ser va ção di re ta fe i ta nas 
al de i as, mas ou vin do doze in di ví du os que para esse fim fo ram man da dos
vir, pelo Pre si den te da Pro vín cia de Mato Gros so, de Di a man ti no a
Cu i a bá. E, fi nal men te, o Pa dre Ba da ri ot te, na me mó ria que deu à es tam pa 
sob o tí tu lo Explo ra ção  no nor te de Mato Gros so, 1898, tam bém a eles se
re fe re, em bo ra des na tu ran do a sua ín do le man sa e pa cí fi ca sob o qua li -
fi ca ti vo ex ces si va men te car re ga do de fe ro zes.

Há mu i to tem po eles en tre ti nham re la ções com os mo ra do res 
de Di a man ti no, S. Luís de Cá ce res e Cu i a bá, onde vi nham tro car pro du tos
co lhi dos nas flo res tas, prin ci pal men te po a ia e bor ra cha, por fer ra men tas,
es pin gar das, sal, etc.; as tro cas, po rém, fa zi am-se se gun do prin cí pi os
le o ni nos: por um boi es tro pi a do ou um ca va lo ve lho e de fe i tu o so, ti nham 
eles de dar, pelo me nos, dez ar ro bas de bor ra cha. Além dis so, de nada



lhes va lia se rem de gê nio dó cil e ino fen si vo; mu i tas ve zes fo ram per se -
gui dos e tru ci da dos a ti ros de ca ra bi na e per de ram as suas al de i as de vas -
ta das e in cen di a das por ci vi li za dos, que as sim pro ce di am para fi car com
o mo no pó lio da ex plo ra ção dos se rin ga is em que eles se acha vam es ta -
be le ci dos des de tem pos ime mo ri a is.

Não obs tan te da ta rem de tan tos anos as re la ções de in ter câm -
bio pa cí fi co en tre os ci vi li za dos e os pa re cis, o ter ri tó rio des tes ain da
não ha via sido to tal men te vi si ta do, nem eram co nhe ci dos os seus há bi -
tos e as suas ins ti tu i ções mais ín ti mas e ca rac te rís ti cas. Este re sul ta do 
foi al can ça do pelo Co ro nel Ron don, que ra pi da men te lhes cap tou a
con fi an ça, de modo tão com ple to como dan tes o ha via con se gui do com
os bo ro ros, os te re nas e ou tras tri bos do sul de Mato Gros so.

Gra ças a isso, sa be mos que os pa re cis se di vi dem atu al men te
em três gru pos prin ci pais: ca xi ni tis, ua i ma rés e co sa rí nis.

Os pri me i ros ti nham as suas al de i as es ta be le ci das nas ca be ce i ras
dos rios do cha pa dão que fi cam mais pró xi mos de Di a man ti no, e no
vale do Su mi dou ro; os se gun dos ha bi ta vam o vale dos rios Ti ma la tiá e
Sa u e ru-iná; e, fi nal men te, os ter ce i ros, mais nu me ro sos que os ou tros,
por que vi vem em re gião en tra da para o in te ri or do ser tão, e, por tan to,
de di fí cil aces so aos ci vi li za dos, es tão lo ca li za dos pe las ca be ce i ras dos rios 
Ju ru e na, Gu a po ré, Ja u ru, Ca ba çal e Juba.

Além des tes três gru pos, afir mam os pa recis a exis tên cia
dou tros, como os iran ches e os sa lu más, que se te ri am tal vez in ter na do
pelo ser tão, para além do Ju ru e na, e dos qua is nun ca mais hou ve no tí ci as.
Du ran te a ex pe di ção de 1909, o amu re Co lu i zo ro cê, que acom pa nhou o 
Co ro nel Ron don em toda a sua tra ves sia, es pe ra va a cada mo men to
en con trar “ma lo cas” ou, pelo me nos, si na is des ses dois gru pos; mas as
suas es pe ran ças fo ram frus tra das: não con se guiu des co brir o me nor ves -
tí gio que lhe ser vis se de in dí cio da pas sa gem, mais ou me nos re cen te, da 
sua gen te por ne nhum dos lu ga res que cu i da do sa men te ex plo rou.

A pa la vra pa re ci, de que nos ser vi mos para de sig nar es tes ín di os,
é de in ven ção por tu gue sa; o nome que eles mes mos dão à sua na ção é
ari ti, o qual se en con tra nos seus can tos, nos tí tu los dos che fes e, em
ge ral, em to das as ins ti tu i ções de ca rá ter na ci o nal, isto é, nas que com -
pre en dem o con jun to dos gru pos aci ma in di ca dos. Assim, ao pa dre-mé di co
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pa re ci cha mam eles uti-ari ti; che fe pa re ci e lín gua pa re ci tra du zem res -
pec ti va men te ari ti-amu ri e Ari ti-Nira-nê-nê.

Como ve mos, en tre eles exis te já a se pa ra ção das fun ções dos
dos po de res fun da men ta is de toda a so ci e da de or ga ni za da: o po der tem -
po ral, man dan do di re ta men te so bre as ações dos ho mens, e o po der
es pi ri tu al, go ver nan do as opi niões e pro cu ran do mo di fi car ou re gu la ri zar
os atos da vida in di vi du al e so ci al, pelo con se lho de du zi do dum sis te ma
de prin cí pi os ace i to por to dos. Como nas ci vi li za ções an ti gas, que en gen -
dra ram a nos sa, o sa cer do te pa re ci é, ao mes mo tem po, mé di co; e, para
exer ci tar esta par te das suas fun ções, dis põe de vas to ar se nal te ra pêu ti co
ti ra do de er vas, fo lhas e ra í zes, das qua is ex trai os me di ca men tos, ora por
in fu sões, ora por co zi men tos, por ma ce ra ção, etc., e os ad mi nis tra,
con for me os ca sos, ou em apli ca ções tó pi cas ou fa zen do o do en te in ge -
ri-los. Des tes re mé di os coli giu o Co ro nel Ron don uma lis ta con ten do 52 
es pé ci es di ver sas, de cada uma das qua is dá a in di ca ção de como o Uti a -
ri ti as pre pa ra, como as ad mi nis tra e para que fim.

Dos mé di cos e dos me di ca men tos, pa re ce mu i to na tu ral pas -
sar mos para as ce ri mô ni as re la ti vas à mor te.

Qu an do ocor re al gum fa le ci men to, os pa ren tes e ami gos do
mor to – ou, o que é o mes mo, toda a al de ia de que ele fa zia par te –
pran te i am-no lon ga men te, la men tan do-se em voz alta, em coro mo nó -
to no e plan gen te. De po is, en ter ram-no no in te ri or da casa em que ele
mo ra va, abrin do para isso uma cova bem pró xi ma do lu gar em que es ta va 
a sua rede; na se pul tu ra co lo cam os seus ar cos, rou pas, uten sí li os di ver sos
e as fle chas, pre vi a men te que bra das. As co vas são re don das, o que faz
crer que ne las o ca dá ver  fi que as sen ta do. Enchem-nas de ter ra, que cai
di re ta men te so bre o cor po; e a se pul tu ra fica as si na la da por um mon ti -
nho de ter ra na sua aber tu ra.

Mas, ape sar de te rem as sim tão pre sen tes es ses mo men tos de
tris te za, os pa re cis são mu i to jo vi a is e nun ca per dem pre tex to para dan çar 
e can tar. Nes sas oca siões eles se fa zem acom pa nhar de fla u tas e do ru í do
so no ro pro du zi do por uma urna en fi a da de cas ta nhas de pequi que
pren dem no tor no ze lo da per na di re i ta, com a qual pro po si tal men te
mar cam o com pas so.

Des tas fes tas al gu mas são pri va ti vas dos ho mens e, en quan to
elas se re a li zam, as mu lhe res de vem es tar fe cha das em suas ca sas, com
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to dos os cu i da dos pos sí ve is para não lhes acon te cer a des gra ça de ve rem
o que se está pas san do; ou tras, po rém, são co muns aos dois se xos.

Não se su po nha, po rém, que a des gra ça alu di da se ria al gum
cas ti go in fli gi do pe los ho mens à cul pa da do cri me de cu ri o si da de. Não;
se me lhan te cu ri o si da de nem se quer exis te: há, po rém, um gran de ter ror
su pers ti ci o so, re sul tan te da cren ça pro fun da em que to dos es tão de que
na que las cou sas re si de uma vir tu de ocul ta, uma in fluên cia má, cu jos efe i tos 
fa ta is não de i xa rão de se fa zer sen tir na mu lher que ti ver a in fe li ci da de
de lan çar a vis ta so bre elas.

Cren ça igual exis te em re la ção a uma casa, onde os pare cis
guar dam os ins tru men tos e en fe i tes de que usam nas suas fes tas. Para o
in te ri or des sa casa,  mu lhe res nem olham; e é par te em tor no dela e par -
te no seu in te ri or que se re a li zam as dan ças pri va ti vas dos ho mens.

Mas, de todos os di ver ti men tos des tes ín di os, o mais ori gi nal
é o jogo da bola, em que eles se con du zem de modo a só lhe to car com
a ca be ça, con se guin do, no en tan to, dar gol pes tão vi o len tos e tão lar gos
como os que se vêem nos cam pos de fu te bol.

Este jogo cons ti tui uma ver da de i ra ins ti tu i ção ari ti; ne nhu ma
ou tra na ção da Amé ri ca e do mun do se co nhe ce que pos sua cou sa se me -
lhan te.

Ron don foi quem pri me i ro o ob ser vou e des cre veu. A mes ma 
im pres são de sur pre sa ca u sou ele ao Sr. Ro o se velt, que teve oca sião de
as sis tir às par ti das que em sua hon ra de ram os pa re cis al de a dos na es ta -
ção te le grá fi ca de Uti a riti.

Nes te head ball, como lhe cha mou o Sr. Ro o se velt, são os
jo ga do res for ça dos a to mar po si ções mais ar ro ja das e im pre vis tas do
que as que nos de pa ra o jogo tão caro aos in gle ses.

A bola em pre ga da nes te jogo é fe i ta pe los pró pri os ín di os; é
for ma da duma pe lí cu la de bor ra cha, che ia de ar.

Ten do men ci o na do as fes tas e jo gos ari tis, po de ría mos ser
acu sa dos de dar uma idéia fal sa da vida des tes ín di os, se não nos apres -
sás se mos em di zer que eles são, além dis so, mu i to tra ba lha do res. Os
ho mens em pre gam-se nas ca ça das, pes ca ri as, co lhe i ta de mel e de fru tos 
sil ves tres.
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Além dis so, cul ti vam, em lar ga es ca la, o mi lho, a man di o ca, o
al go dão, a ba ta ta, o fumo e o cará. 

As mu lhe res, além de par ti ci par dos tra ba lhos da la vou ra, de
que fa zem as co lhe i tas, são ain da en car re ga das da ma nu fa tu ra dos va sos
de bar ro, de fiar o al go dão e fa bri car com eles as re des e os ou tros te ci dos
de que usam. E di fí cil ver-se uma pa re ci, prin ci pal men te de po is de cer ta
ida de, sem es tar com as mãos ocu pa das em al gu ma cou sa; se não es ti ver 
co zi nhan do ou fa zen do ou tro ser vi ço do més ti co, es ta rá com o fuso, a
tor cer fios.

Para si e para suas fi lhas, as mu lhe res fa bri cam pa nos que,
en ro la dos na cin tu ra, des cem até os jo e lhos; os ho mens, po rém, con ten -
tam-se com um pa ni nho tão pe que no que nem nos ani ma mos a dar-lhe
o nome de cal ção, por mais que re du za mos as di men sões des te ter mo
com to dos os di mi nu ti vos do nos so  lé xi co. Estes são, bem en ten di do,
os tra jes na ci o na is ari tis, os que se usam em fa mí lia, di ga mos as sim, para 
ex pri mir as oca siões em que não há pes so as da nos sa gen te nas al de i as;
mas, nas fes tas, são eles de ri gor, haja ou não as sis tên cia de es tra nhos.
Nas de ma is oca siões, apre sen tam-se os pa recis com as rou pas que nós
usa mos, e que eles com pram com o pro du to do seu tra ba lho.

Da das es tas in for ma ções so bre os usos e cos tu mes da na ção
ari ti, res ta-nos ago ra in di car os re sul ta dos da in ter ven ção que a seu
fa vor Ron don tem de sen vol vi do, des de o iní cio dos tra ba lhos da Co mis são
das Li nhas Te le grá fi cas.

Em pri me i ro lu gar, fez ele to tal men te de sa pa re cer a opres são
dos se rin gue i ros, obs tan do a que os ín di os con ti nu as sem a ser per se gui dos
e en xo ta dos, a fer ro e fogo, das suas al de i as, es po li a dos das suas ter ras,
rou ba dos e de pra va dos pela in tro du ção da ca cha ça com todo o seu tris te
cor te jo de mi sé ri as fí si cas e mo ra is. Pres ti gi an do a au to ri da de dos amu res
e dis pen san do às ins ti tu i ções ari tis be né vo la con si de ra ção, le van tou o
mo ral des sa tri bo, des per tou-lhe as ener gi as amor te ci das e deu-lhe a co ra gem 
de que ne ces si ta va para po der en ca rar o fu tu ro com es pe ran ça de que
ele lhe tra ga dias mais fe li zes, com pen sa do res das pas sa das des gra ças.

Com o du plo fim de fa zer re ver ter em be ne fí cio do ser vi ço
pú bli co o tra ba lho da po pu la ção já ins ta la da e acli ma da na que les ser tões, 
e de a co lo car em con di ções de não pre ci sar nem de pen der de ele men -
tos es tra nhos e in di fe ren tes à ação re ge ne ra do ra que so bre ela vi sa va
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exer cer des de 1908, Ron don se es for çou por em pre gá-la na con ser va ção 
das obras do tre cho da li nha te le grá fi ca que se acha en cra va do no seu
ter ri tó rio. Dous anos mais tar de con se guiu dos prin ci pa is amu res dos
gru pos ca xi ni tis e ua i ma rés que vi es sem, com toda a sua gen te, mo rar
nas ime di a ções das es ta ções de Pon te de Pe dra e de Uti a ri ti, na in ten ção 
de as sim lhes fi car mais fá cil aten de rem às ne ces si da des dos ser vi ços de
que se ti nham en car re ga do. Des de en tão, to dos os cu i da dos de con ser va ção
das obras da li nha, a par tir da es ta ção de Di a man ti no até a de Ju ru e na,
numa ex ten são su pe ri or a 400 qui lô me tros, têm es ta do en tre gues a es tes 
ín di os, que de les se de sem pe nham com mu i to zelo e in te li gên cia. São
eles que fa zem a lim pe za do pi ca dão, re pa ram os pon ti lhões e es ti va dos,
ma ne jam as bal sas de tra ves sia dos rios ca u da lo sos e ope ram como
guar da-fios.

Por es ses tra ba lhos, que são fis ca li za dos e di ri gi dos por em -
pre ga dos da Co mis são, re ce bem eles re mu ne ra ção como a que se pa ga -
ria a qual quer ou tro tra ba lha dor.

Além da van ta gem que para eles re sul ta do fato de es tar as sim 
ga ran ti da a jus ta re mu ne ra ção dos seus es for ços e as se gu ra do o sos se go
da sua vida, há ain da a con si de rar o gran de lu cro que re ti ram das ro ças e 
plan ta ções fe i tas em ter ras das suas al de i as de Pon te de Pe dra e de Uti a -
riti, e das cri a ções de ga li nhas, pa tos e até de gado, que já pos su em em
gran de es ca la.

Não sa tis fe i to com lhes ter, por esta for ma, me lho ra do as
con di ções ma te ri a is da exis tên cia, dan do-lhes a es ta bi li da de in dis pen sá vel
para se po der ope rar al gum pro gres so mo ral e men tal, Ron don fun dou
para eles duas es co las de pri me i ras le tras, que têm fun ci o na do com
re sul ta do mu i to sa tis fa tó rio, sob a di re ção do en car re ga do da es ta ção e
de sua mu lher.

Des se cur so pri má rio já vi e ram para a es co la pro fis si o nal de
S. José, do Rio de Ja ne i ro, dois me ni nos pa re cis, que se es tão pre pa ran do
para mais tar de es tu da rem te le gra fia. Pode-se, pois, es pe rar que, den tro
de pou co tem po, to dos os ser vi ços da li nha te le grá fi ca, no ter ri tó rio dos 
pa re cis, se jam pro vi dos por in di ví du os des sa na ção, o que na tu ral men te
re dun da rá em pro ve i to da ci vi li za ção da que les ser tões e re mo ve rá as di -
fi cul da des do re cru ta men to do pes so al que que i ra ir tra ba lhar e re si dir
em pa ra gens de aces so, por ora, tão cus to so. 
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Índi as pa re cis con du zin do seus fi lhi nhos

  Pho to. re prod. Com. Ron don                                                                                                                   Mis são



Os qua tro pri me i ros nam bi qua ras que fo ram ao en con tro do Co ro nel Ron don 
no Ju ru e na. O jo vem ca ci que Cân di do está na por ta da bar ra ca do Co ro nel
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II

Os nam bi qua ras

ANTES das ex pe di ções do Co ro nel Ron don, tudo o
que se sa bia a res pe i to des tes ín di os se acha con ti do na se guin te pas -
sa gem ex tra í da e tra du zi da do li vro de K. von den Ste in:

“Se is cen tos, na con fluên cia do rio do Pe i xe com o Ari nos.
“Caça, pes ca, fru tos da ser ra, uten sí li os de ma de i ra e de pe -

dra. Vi vem em guer ra con ti nu a da com os seus vi zi nhos, es pe ci al men te
com  os api a cás. Não que rem a me nor re la ção com os bra si le i ros; ata -
cam as ca no as em trân si to para o Pará; têm mu i to medo das ar mas de
fogo e não re sis tem aber ta men te.”

A es tas in for ma ções, que têm tan to de va gas como de ar bi -
trá ri as, se po dem jun tar as que fo ram co lhi das pelo Co ro nel Ron don,
em Di a man ti no e nas al de i as dos pa re cis, logo no iní cio dos tra ba lhos
da Co mis são das Li nhas Te le grá fi cas, e são: que o nome de nam bi qua ra
só era apli ca do a es ses ín di os pe los mo ra do res de Di a man ti no e de S.
Luís de Cá ce res; que os pa re cis os ape li da vam de ua i co a co rês, por alu são
ao seu há bi to de dor mir no chão e não so bre re des; que eram eles os
que in ces san te men te ata ca vam a ci da de de Mato Gros so, onde es ses
ata ques eram atri bu í dos a uma na ção hi po té ti ca, de sig na da pelo nome



de ca bi xi; que vi vi am em guer ra cons tan te com os pa re cis e eram tam bém 
ata ca dos pe los mun du ru cus, ín di os do Ta pa jós, cé le bres pelo hor rí vel
uso de mu mi fi ca rem as ca be ças dos seus ini mi gos; e, fi nal men te, que
es ta vam re sis tin do aber ta men te aos ci vi li za dos que ten ta vam in ter nar-se 
no ser tão para além de Sa u e ru-iná (rio Pa pa ga io) e ha vi am con se gui do
até en tão der ro tar e re pe lir do seu ter ri tó rio to das as ex pe di ções que se
ti nham aven tu ra do a pe ne trar nele, não obs tan te irem mu i to bem ar ma das
e mu ni ci a das de ca ra bi nas de re pe ti ção.

Já re fe ri mos as cir cuns tân ci as em que se de ram os pri me i ros
en con tros en tre es ses ín di os e as ex pe di ções di ri gi das pelo Co ro nel
Ron don. Vi mos que, da par te de les, fo ram es ses en con tros de sa bri da -
men te agres si vos, e que, em al guns, che gou a ha ver der ra ma men to de
san gue. Sa be mos tam bém que a to dos es ses atos de hos ti li da de Ron don
e seus au xi li a res opu se ram no vas ma ni fes ta ções de be ne vo lên cia e ami -
za de, nun ca ace i tan do a guer ra que as sim se lhes ofe re cia, mas, ao con -
trá rio, es for çan do-se por apla cá-las. Dis pen sa mo-nos, pois, de acres cen tar
aqui ou tros por me no res acer ca des ses acon te ci men tos e pas sa mos a
enun ci ar os pri me i ros con ta tos pa cí fi cos con se gui dos com os vá ri os
gru pos da na ção nam bi qua ra, dan do de po is al guns tra ços ca rac te rís ti cos
dos seus cos tu mes e da sua ci vi li za ção.

Do me a do de 1910 em di an te, um pe que no des ta ca men to que 
es ta va em Uti a ri ti, para guar dar o de pó si to de ma te ri al que a co mis são ali
ha via ins ta la do, re ce beu vi si tas de vá ri os gru pos de ín di os, cuja iden ti da de 
os ho mens da que le pos to não con se gui ram re co nhe cer.

De acor do com as me di das pre vi a men te es ta be le ci das em
todo o ser tão, por or dem de Ron don, para se acu dir a even tu a li da des
como essa, fo ram os vi si tan tes sem pre aco lhi dos com mos tras de ami za de 
e lar ga men te pre sen te a dos com ma cha dos, açú car, fós fo ros e ou tros
brin des. Fa la vam um idi o ma com ple ta men te des co nhe ci do e nada
com pre en di am do por tu guês.

Ron don, ao re ce ber no Rio de Ja ne i ro co mu ni ca ção des sas
vi si tas, ima gi nou que se tra tas se do gru po pa re ci de iran ches, um da que les 
a que aci ma nos re fe ri mos, como ten do des ta ca do da na ção ari ti, em -
bre nhan do-se nos ser tões. Mais tar de, po rém, ve ri fi cou ele que os vi si -
tan tes do des ta ca men to de Uti a ri ti eram nam bi qua ras, per ten cen tes à
tri bo con go rê, que ha bi ta o vale do rio Bu ri ti.
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O se gun do en con tro pa cí fi co re a li zou-se tam bém du ran te o
ano de 1910, na fa zen da de cri a ção e la vou ra que vi mos Ron don fun dar
sob o nome de Inver na da do Ve a do Bran co, em Cam pos No vos, da ser ra
do Nor te, no de cur so da ex pe di ção de 1909.

Os nam bi qua ras do gru po de anu zê prin ci pi a ram por apa re cer
nas ro ças da Inver na da, onde en con tra ram ma cha dos, fa cões e ou tros
pre sen tes pro po si tal men te co lo ca dos ao seu al can ce pelo res pec ti vo
en car re ga do, Sr. Se ve ri a no de Albu quer que. De po is, ten do-se con ven ci do, 
pe las re pe ti das pro vas de ami za de que se lhes da vam, de que se ri am
bem re ce bi dos pe los mo ra do res do es ta be le ci men to, ani ma ram-se a che -
gar até eles, de i xa ram-se abra çar, re tri bu í ram os brin des que re ce bi am
com ar te fa tos de sua in dús tria e al guns ves ti am as nos sas rou pas. Foi
nes sa Inver na da que se ano ta ram, pela pri me i ra vez, al gu mas pa la vras
do vo ca bu lá rio nam bi qua ra.

Ao ter ce i ro en con tro já nos re fe ri mos li nhas aci ma, no ca pí tu lo 
re la ti vo à cons tru ção. Ele se deu en tre ín di os do gru po cha ma do Nenê e
o Te nen te Jú lio Ca e ta no Hor ta Bar bo sa; e o seu re sul ta do foi a pa ci fi -
ca ção de toda a tri bo do vale do Ju ru e na e do Ju í na.

O quar to ocor reu nos Cam pos Indí ge nas, a 14 de abril, en tre
o Co ro nel Ron don e in di ví du os do gru po ta ga na nis, por oca sião dos
es tu dos da va ri an te para o avan ça men to do tra ça do para além de Vi lhe na.

Des te en con tro re sul tou a pa ci fi ca ção da tri bo que ha bi ta os
va les dos rios Ana nás, Ro o se velt (an ti go Dú vi da) e Fes ta da Ban de i ra.

Não bas ta va, po rém, a Ron don ter as sim con se gui do en ta bu lar
re la ções de ami za de com os ou tro ra te mi dos nam bi qua ras. Qu e ria fa zer
de sa pa re cer to das as guer ras que, des de tem pos ime mo ri a is, en san güen -
ta vam os cam pos e flo res tas da que les ser tões. Do seu ge ne ro so pro gra ma,
era esta a par te de mais di fí cil exe cu ção, por que para tan to pre ci sa va ele
ven cer ódi os e pre con ce i tos in ve te ra dos na alma de na ções sel va gens,
nas qua is se en con tra vivo e pu jan te, como em to das as ci vi li za ções
pri mi ti vas, o sen ti men to de vin gan ça, que se pa ra os po vos em ini mi gos
ran co ro sos. É sem pre mais fá cil es ta be le cer-se a paz e a ami za de en tre
nós e qual quer tri bo in dí ge na, do que con se guir o sim ples aco mo da -
men to en tre duas de las, prin ci pal men te quan do per ten cem a gru pos
ét ni cos di fe ren tes. No en tan to, Ron don al can çou que brar as pre ven ções
que co lo ca vam sem pre os pa re cis e os nam bi qua ras em campos opos tos 
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e hos tis e ob te ve que eles se en con tras sem em Uti a ri ti e se con gra ças sem
como bons ami gos.

À me di da que se fo ram es ta be le cen do es sas re la ções de ami -
za de foi-se tam bém tor nan do pos sí vel co nhe cer e es tu dar o modo de
vida, a lín gua e os há bi tos do povo nam bi qua ra, bem como a dis tri bu i ção
e lo ca li za ção das suas tri bos. So bre tal as sun to tem o Co ro nel Ron don
con se gui do re u nir ca be dal tão gran de que se ria im pos sí vel in cluí-lo todo 
nes tes apon ta men tos.

De ma is, exis tem ain da os es tu dos an tro po mé tri cos, et no grá -
fi cos e no so ló gi cos re a li za dos pelo Dr. Mu ri lo de Cam pos, mé di co da
Co mis são, so bre os ín di os dos gru pos nenê e anu zê, e os do Dr. Ro que te
Pin to, do Mu seu do Rio de Ja ne i ro, so bre es ses mes mos gru pos e mais
os dos ta ui tês e ta ga na nis. Nós, po rém, nos li mi ta re mos a men ci o nar
aqui o pou co que bas te para dar idéia do que é a na ção dos nam bi qua ras.

Co me ça re mos pela no men cla tu ra e lo ca li za ção dos gran des
gru pos em que Ron don a con si de ra di vi di da. O pri me i ro, indo de nas -
cen te para po en te, é o dos con go rês, que ha bi tam o vale do Bu ri ti.

No Ju ru e na e Ju í na, a par tir da zona da Li nha Te le grá fi ca para 
ba i xo, vi vem os ne nês, mu i to mais be li co sos que os pre ce den tes; e da li nha
para cima, en con tram-se os ua in di zês.

Estes dous gru pos são ini mi gos e guer re i am-se. Os do úl ti mo, 
que pa re ce ser o mais atra sa do e o mais rude nos há bi tos e na lín gua,
são os que des ci am até a ci da de de Mato Gros so e le va vam as suas
cor re ri as a vá ri os ou tros pon tos dos rios Gu a po ré e Ga le ra. Ron don viu 
bal da rem-se os es for ços em pre ga dos para con se guir a re con ci li a ção
des tes dois gru pos, que dis pu tam o do mí nio do Ju ru e na e do Ju í na.

Ocu pa o quar to gru po a to ta li da de do vale dos rios Ca ma ra rá, 
Doze de Ou tu bro e Iquê. São os anu zês de ín do le mais pa cí fi ca do que
os ne nês, de quem eram ini mi gos; Ron don con se guiu re con ci liá-los.

A re gião mais ri ca men te po vo a da é a do vale dos rios Ana nás, 
Fes ta da Ban de i ra e Ro o se velt. Toda a po pu la ção aí exis ten te deve ser
con si de ra da como cons ti tu in do um só gru po, o quin to, mas que se
re par te por nu me ro sos sub gru pos, dos qua is nos ocor re ci tar os ma -
má-in dês, tamá-in dês, ma lon dês, sa ba nês, ia iás e nava-itês.
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Estes úl ti mos en con tram-se no cur so in fe ri or do rio Ro o se -
velt, a cu jos rá pi dos de ram os no mes.

To dos os gru pos nam bi qua ras dão, se gun do as ava li a ções
mais ba i xas do Co ro nel Ron don, uma po pu la ção de vin te mil al mas, dis -
tri bu í da por nu me ro sas al de i as, umas per ma nen tes, com cem ou mais
ha bi tan tes, ou tras pro vi só ri as, me nos po pu lo sas, fun da das nos lu ga res
abun dan tes de caça.

Cer ta men te ca u sa rá sur pre sa ve rem-se en tre as de no mi na ções 
nam bi qua ras os ter mos nenê e iaiá, tão usa dos na nos sa lin gua gem fa mi li ar.
O fato, po rém, ex pli ca-se fa cil men te pela hi pó te se de ter ha vi do nos
tem pos co lo ni a is re la ções en tre esses ín di os e os qui lom bos fun da dos
no alto ser tão do Gu a po ré por es cra vos fu gi dos das la vras de ouro de -
pen den tes de Vila Bela.

As crô ni cas da Ca pi ta nia de Mato Gros so re fe rem que no rio
Gu a ri ti zé hou ve um des ses qui lom bos, tão po pu lo so e tão bem or ga ni -
za do que, para des truí-lo foi pre ci so o ca pi tão-ge ne ral man dar con tra ele 
for tís si ma ex pe di ção mi li tar, em se gui da a ou tras que ha vi am sido der ro -
ta das. Os pre tos, as sim es ta be le ci dos no Gu a ri ti zê, ter-se-iam re la ci o na do
com os sil ví co las da re gião, in tro du zin do nos cos tu mes des tas mo di fi ca -
ções mais ou me nos im por tan tes, de acor do com a ex ten são dos con -
ta tos ha vi dos.

Esta hi pó te se foi su ge ri da ao Co ro nel Ron don pela for ma dos 
ran chos exis ten tes nas al de i as des co ber tas du ran te as ex pe di ções de
1908 e 1909.

De fato, as ma i o res cons tru ções nam bi qua ras di ver gem
pro fun da men te dos ti pos que se po dem con si de rar ame ri ca nos e, por
te rem a es tru tu ra ge ral de co nes cir cu la res, apo i a dos num es te io cen tral
que ter mi na em for qui lha mu i to sa li en te, fa zem lem brar as pa lho ças afri -
ca nas. De ma is, ao lado des tas ca sas, que são, quan do mu i to, três em
cada al de ia e nas qua is só se pode pe ne trar por duas por tas, mu i to
pe que nas e di a me tral men te opos tas, há mu i tas ou tras, for ma das duma
co ber ta pla na que as sen ta uma das suas ares tas no chão e a opos ta so bre 
um tra ves são ho ri zon tal, sus ten ta do por dous es te i os.

É, pois, na tu ral su por-se que só o úl ti mo tipo seja ori gi ná rio
dos nam bi qua ras e que o pri me i ro te nham eles apren di do a cons truí-lo
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com os fo ra gi dos do Gu a po ré e mais par ti cu lar men te com os que vi -
vem, por mu i tos, na Gu a ri ti zê.

De po is da pa ci fi ca ção, quan do Ron don pôde vi si tar as al de i as 
com os seus ha bi tan tes, ve ri fi cou que os ran chos cô ni cos ser vem de
pa ióis e ar re ca da ção dos ins tru men tos de mú si ca e ou tros uten sí li os de
uso  ge ral; as ca sas aber tas são as ha bi ta ções, e a cada fa mí lia cor res pon de,
em ge ral, uma.

Fi nal men te, a hi pó te se de 1909 está hoje per fe i ta men te
con fir ma da pelo exem plo de mu i tos in di ví du os que se apre sen tam com
ine quí vo cos si na is de te rem re sul ta do do cru za men to sus pe i ta do. Além
das mo di fi ca ções fi si o nô mi cas e de cor, que se de vi am es pe rar da in tro -
mis são do san gue afri ca no, nota-se mais nes ses in di ví du os o en cres pa -
men to dos ca be los, tão con trá rio ao que é na tu ral nas ra ças ame ri ca nas e 
que traz logo à idéia de quem ob ser va a lem bran ça da ca ra pi nha dos
ne gros. Ou tro ca rac te rís ti co dos nos sos ín di os, não me nos cons tan te do 
que o dos ca be los li sos, é a bar ba rala, fa lha da e de pou co cres ci men to;
no en tan to os atin gi dos pela mes ti ça gem pro vam quan to ela foi de mo ra da,
pois que nos apre sen tam ti pos em cujo ros to abun da esse or na men to
mas cu li no.

É cu ri o so no tar-se que es tes ín di os têm pre di le ção es pe ci al
pe los ho mens bar ba dos, e le vam tão lon ge o de se jo, ou an tes, a ma nia
de o se rem tam bém, que se não po dem con ter en quan to não es fre gam
as suas fa ces no ros to das pes so as que por ven tu ra se lhes apre sen tem
com o co bi ça do or na to.

Com cer te za eles crê em na exis tên cia duma re la ção ínti ma, de 
ca u sa para efe i to, en tre a bar ba e o va lor, ou tal vez a fe li ci da de de quem
a pos sua. O fato é que a qua se to ta li da de dos seus che fes são ca fu zos de 
que i xos for ni dos de bra vos ca va nha ques, em bo ra nem to dos te nham
in cli na ções e as pec to mu i to be li co so. Ao con trá rio dis so, há al guns,
como o ca ci que dos ta ga na nis, de ar tão bo na che i rão e tão pa re ci do com 
cer tos ti pos mes ti ços das nos sas fa zen das, que me re ceu re ce ber do
Co ro nel Ron don o ape li do de “Tio João”.

O vas to cru za men to que as sim se ve ri fi ca exis tir en tre os
nam bi qua ras ex pli ca-se pela fa ci li da de com que eles dão aco lhi da aos
fo ra gi dos que os pro cu ram. Mes mo ago ra há exem plos dal guns ho mens 
que, que ren do fur tar-se aos tra ba lhos da Co mis são Te le grá fi ca, se re fu -
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gi aram nas suas al de i as. Os ín di os não se li mi ta ram a re ce bê-los amis to -
sa men te, qui se ram como que in cor po rá-los à tri bo; e para isso lhes de -
ram mu lhe res e os ad mi ti ram em to dos os atos da sua vida.

Se hou ve, e fo ram tão in ti mas e de mo ra das as re la ções dos
nam bi qua ras com os es cra vos fo ra gi dos das la vras do Gu a po ré, nada
mais na tu ral do que os en con trar mos ain da usan do, como suas, aque las
duas pa la vras – nenê e iaiá – aci ma apon ta das e mu i tas ou tras que com
cer te za se vi rão a des co brir, tan to por tu gue sas como afri ca nas.

Se ria, mu i to ao con trá rio, de ad mi rar se se vi es se a ve ri fi car
que a ação mo di fi ca do ra exer ci da pe los pre tos não ul tra pas sou os li mi tes
do que de i xa mos in di ca dos. Só de po is dum logo es tu do dos cos tu mes e
da lín gua nam bi qua ra é que se po de rão elu ci dar com ple ta men te as ques -
tões li ga das a este in te res san te epi só dio da vida dos nos sos ser tões. Há,
no en tan to, al guns pon tos em que des de já se pode afir mar ter ha vi do lar -
ga in fluên cia do ele men to mo di fi ca dor, e ou tros onde ab so lu ta men te ele 
não se ma ni fes ta.

Entre os pri me i ros, co lo ca mos a la vou ra nam bi qua ra. As
suas ro ças apre sen tam-se tão bem fe i tas como as me lho res dos nos sos
na ci o na is; as que i ma das e der ru ba das são com ple tas e vas tas. Dos ve -
ge ta is cul ti va dos, a ma i o ria, como as duas qua li da des de fe i jão, um de
fava e ou tro pre to e mi ú do, o mi lho de vá ri as co res, a man di o ca, os ca -
rás di ver sos, as ba ta tas roxa e bran ca e o fumo, pode ser con si de ra da
ex tre me de qual quer in fluên cia ex te ri or; mas o mes mo já se não dirá
da ara ru ta, cujo co nhe ci men to e uti li za ção com cer te za lhes fo ram
trans mi ti dos.

Nas ca ça das em pre gam eles, em ge ral, os re cur sos que lhes
dão as suas ar mas pri mi ti vas, o arco e as fle chas, de pon tas far pa das ou
lanci o la das, umas mais pe sa das, ou tras mais le ves, de acor do com a na -
tu re za e o por te do ani mal a que de vem ser apli ca das. Cos tu mam tam -
bém es con der-se em ca si nhas fe i tas de fo lhas de pal me i ra, abo ba da das,
com uma pe que na aber tu ra só para a pas sa gem da fle cha, de onde sur -
pre en dem a caça, que, não os po den do ver, se apro xi ma até o tiro se
tor nar cer te i ro, qua se in fa lí vel.

Em tudo isso, po rém, eles não di fe rem es sen ci al men te das
ou tras na ções in dí ge nas do Bra sil. A di fe ren ça apa re ce na fe i tu ra duma
ar ma di lha de pro por ções gi gan tes cas e bem en ge nho sa, com cujo au xí lio
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po dem apa nhar num só dia con si de rá vel nú me ro de ga li ná ce os: inham -
bus, ma cu cos, ca po e i ras, urus, etc. Para isso con se gui rem, ao lon go da
mar gem dum ri a cho, a par tir dum pon to que des co bri ram ser be be dou ro
de aves, cons tro em uma cer ca ou tra ça do de va ras fi nas, alta bas tan te
para lhes in ter cep tar o aces so da água. A cer ca es ten de-se dum e de
ou tro lado da que le pon to, ten do às ve zes, de pon ta a pon ta, mais dum
qui lô me tro. De dis tân cia em dis tân cia exis te uma aber tu ra e nela um
laço. Qu an do as aves vêm ao seu be be dou ro e en con tram a cer ca,
cor rem ao lon go dela, pro cu ran do pas sa gem; des co brem uma das in si -
di o sas aber tu ras, in si nu am-se por ela, mas, ao sa í rem do ou tro lado, já o 
laço lhes está aper tan do o pes co ço.

Nos ar ti fí ci os que em pre gam para pe gar pe i xes, não há pro -
pri a men te no vi da de; mas é no tá vel que en tre eles se en con trem, além do 
uso da fle cha para tal fim, os ji quis e ou tras ar ma di lhas ori gi ná ri as de
di ver sas tri bos do Bra sil.

Não é me nos no tá vel a mul ti pli ci da de de uten sí li os do més ti cos
de que se ser vem: pi lões, pe que nos ci lin dros fá ce is de se rem trans por ta dos
nos ba la i os e des ti na dos não só a so car mi lho, como tam bém, e mais
fre qüen te men te, a es ma gar os ana na ses; pra tos ou ban de jas de te ci do de 
ta bo ca, po tes gran des de bar ro, par da cen tos, de fun do re don do, boca
elíp ti ca, com uma leve cin tu ra, para depó si to de be bi das; pa ne las do
mes mo ma te ri al, ca ba ças de di ver sas di men sões e fe i ti os, uti li za das
como va si lhas e fa zen do tam bém as ve zes de bol sas de fumo.

Se, po rém, pas sar mos a con si de rar o que eles co mem, pa re -
cer-nos-á, tal vez, exis tir al gu ma con tra di ção en tre o grau de adi an ta men to 
acu sa do pelo uso cons tan te de to dos es ses uten sí li os, e a ru de za cho can te
dos seus há bi tos. Por que aos pro du tos das ro ças, aliás abun dan tes e bem 
va ri a dos, como já vi mos, não se li mi tam a as so ci ar os fru tos sil ves tres e as 
car nes dos ani ma is apa nha dos nas suas ca ça das e pes ca ri as, mas, indo
mais lon ge, a tudo isso jun tam gran de nú me ro de in se tos e lar vas di ver sas,
for mi gas, fi lho tes de ma ri bon do, rep tis, a ter ra dos seus fo gões e a dos
for mi gue i ros. Não é que este uso de co mer lar vas, in se tos e rep tis cons ti -
tua uma no vi da de nos há bi tos dos nos sos sil ví co las, nem mes mo nos de 
to dos os po vos, sem ex ce tu ar mos os de mais re quin ta da ci vi li za ção.
Mas, em ge ral, cada povo só ad mi te, como co mes tí ve is, al gu mas va ri e da -
des des sas es pé ci es e re je i ta a gran de ma i o ria das ou tras. As rãs po dem fi -
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gu rar nas nos sas me sas; os tem bês, os ofa iés e ou tros ín di os não fa zem,
nos seus re pas tos, ne nhu ma dis tin ção en tre elas e qual quer ba trá quio;
nós co me mos os tras e ou tros mo lus cos, que aos ca in gan gues, gu ra nis,
ca i uás, etc., apre ci a do res das lar vas de cer tos co leóp te ros, ca u sam asco in -
ven cí vel. Na Fran ça come-se, em gran de es ca la, uma es pé cie de ca ra mu -
jos, apre ci a da gu lo di ce dos pa la da res de li ca dos da Eu ro pa e da Amé ri ca, 
os qua is, no en tan to, re pe li ri am um favo che io de fi lho tes de abe lhas,
que lhes ca u sa ri am náu se as.

Ve mos, pois, que a este res pe i to nada mais te mos a es tra nhar
nos nam bi qua ras do que a ge ne ra li za ção, tal vez ex ces si va, que de ram a
se me lhan te prá ti ca. Con tu do, eles têm as suas pre fe rên ci as; en tre as
lar vas, por exem plo, há uma mu i to gor du ro sa, de co leóp te ro, que se
de sen vol ve nas fru tas de lobo, por eles mais apre ci a do do que  qual quer
ou tra.

Se con si de rar mos o modo de pre pa rar os ali men tos, en con -
tra re mos tam bém, lado a lado, pro ces sos que tal vez cor res pon dam a
di fe ren tes gra us de ci vi li za ção. Já vi mos que eles pos su em pa ne las;
por tan to, é cla ro que cos tu mam co zi nhar o fe i jão, as ba ta tas, a man di o ca 
man sa, as car nes, etc.; usam tam bém tor rar no bor ra lho o fe i jão-ver de
em fa vas e o mi lho.

Mas me re ce re pa ro que, para os as sa dos, qua se não em pre -
gam ou tro re cur so além do de co bri rem de are ia as cou sas a pre pa rar,
pon do so bre elas uma fo gue i ra. Assim as sam as car nes, os pe i xes e os
be i jus, que fa zem com a mas sa da man di o ca-bra va.

Estes be i jus re pre sen tam para os nam bi qua ras pa pel aná lo go
ao do pão para nós.

Mes mo em vi a gem, tra zem sem pre con si go uma por ção da -
que la mas sa; no lu gar em que pa ram, logo as mu lhe res ajun tam le nha,
fa zem fogo e co me çam o tra ba lho de a tor rar. Ape sar de usa rem pro -
ces sos tão pri mi ti vos na pre pa ra ção dos seus ali men tos, co nhe cem me i os
para os con ser var. Para as car nes, uti li zam-se do re cur so, que pa re ce ter
sido fa mi li ar a to dos os in dí ge nas do Bra sil, de as mo que ar; para a mas sa 
da man di o ca, em pre gam a se ca gem a fogo len to; e para os in se tos e
lar vas, a tor re fa ção e o de pó si to em ca ba ças fe cha das.
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Des to an te des ta fal ta de es co lha na co mi da, é a exi gên cia que
eles têm na be bi da. O nam bi qua ra, ha bi tu al men te, só se uti li za de água
de po is de a ter mis tu ra do com uma boa por ção de cal do de ana nás.

Este fru to é na ti vo dos cam pos que se for mam, em man chas,
pela ação do fogo, no in te ri or das ma tas, e aí pro duz de modo ad mi rá vel,
em ve ge ta ção tão cer ra da que ne nhu ma ou tra plan ta pode vin gar. É
pos sí vel que os ín di os te nham pro po si tal men te pro vo ca do a for ma ção
dos cam pos, para pos su í rem ou tros tan tos pon tos de abas te ci men to
des te fru to, que lhes é in dis pen sá vel. Ele dá o ano in te i ro; o seu cal do é
doce, re fri ge ran te e de mu i to agra dá vel pa la dar.

Além des sa be bi da, de uso cons tan te, fa zem eles ou tras, tam -
bém mu i to apre ci a das, de co cos da ba ca ba, de açaí, de pa tuá e duma
fru ta sil ves tre cha ma da cu ma ru, cuja se men te é ar ti go de co mér cio no
Pará e no Ma ra nhão. O cal do da úl ti ma não se ex trai por es ma ga men to,
mas sim pon do-a na água a fer ver.

O cos tu me a que nos aca ba mos de re fe rir não cons ti tui ví cio,
mes mo por que es sas be bi das nada têm de ine bri an tes.

O gran de ví cio dos nam bi qua ras é o ci gar ro, de que são in se -
pa rá ve is. Eles o pre pa ram com fo lhas tor ra das, a fogo len to, do fumo
que cul ti vam nas suas ro ças. O pro du to que as sim ob têm é re co lhi do em 
pe que nas ca ba ças de pes co ço cur vo, nas qua is pra ti cam uma aber tu ra
la te ral. Para en ro la rem o fumo, fa zen do o ci gar ro, uti li zam-se de fo lhas;
ago ra, po rém, pre fe rem o nos so pa pel.

Ain da num pon to se po de rá sus pe i tar dal gu ma in fluên cia dos
con ta tos afri ca nos; é o que se re fe re à prá ti ca se gui da pe los mé di cos ou
pa dres nam bi qua ras no tra ta men to dos do en tes. Se eles se li mi tas sem ao 
em pre go que fa zem de re mé di os ex tra í dos de fo lhas, ra í zes e cas cas de  
ve ge ta is, cer ta men te em nada des to a ri am do que ge ral men te se ob ser va,
en tre os de ma is sil ví co las bra si le i ros. Usam, po rém, além dis so, de
pas ses que lem bram, des de logo, os pro ces sos pre fe ri dos pe los fe i ti ce i ros
da Cos ta d’África. Assim é que, afe tan do gran de so le ni da de, se põem a
chu par os pon tos em que o do en te acu sa do res; de po is, le vam a mão à
boca como se ti ves sem de re ti rar dela al gu ma cou sa sor vi da do cor po
do pa ci en te; fin gin do, ou cer tos de te rem su ga do essa qual quer cou sa,
ar re mes sam-na com for ça para lon ge, pro fe rin do pa la vras com cer te za
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tão po de ro sas e de ci si vas como as usa das nos cu ra ti vos de mau-olha do,
co bre i ro, cou sa-ruim e tan tos ou tros exor cis mos nos sos co nhe ci dos.

Exce tu an do os até ago ra apon ta dos, os cos tu mes des te povo
nada apre sen tam de es sen ci al men te di fe ren te do que se nota en tre os
mais atra sa dos ha bi tan tes das nos sas flo res tas. Os seus ma cha dos são de 
pe dra; o fogo é ob ti do pela fric ção da ma de i ra; as pon tas das fle chas,
quan do lar gas e lan ci o la das, são de ta qu ara, e quan do far pa das ou pon ti -
a gu das, de ma de i ra; os en fe i tes são co la res de con tas ve ge ta is ou de
co cos, além de pe que nos es ti le tes de ma de i ra para en fi ar num furo pra -
ti ca do no be i ço su pe ri or e uma pena para atra ves sar o sep to na sal; es tes
dois úl ti mos or na tos são só para os ho mens. Qu an to a rou pas, ab so lu ta -
men te nada exis te para as mu lhe res; e os ho mens con ten tam-se com um 
cin tu rão, do qual pen de, na fren te, lar ga bor la de fo lha de bu ri ti; esta
bor la é su pri mi da no cin tu rão dos me ni nos. Entre tan to, os nam bi qua ras
sa bem fa zer te ci dos, mas só se uti li zam de les para os ati lhos ou li gas que 
amar ram for te men te nos bra ços, pul sos, jo e lhos e tor no ze los.

Não sa bem cons tru ir ca no as; atra ves sam os rios a nado, quan do
mu i to pon do sob o bra ço es quer do um fe i xe de ta los de bu ri ti, ma te ri al
que bóia tão bem como a cor ti ça.

A idéia do go ver no ain da se acha en tre eles no pri me i ro es bo ço 
da for ma pa tri ar cal.

Em tor no dum che fe de fa mí lia, na tu ral men te mais ati vo e
em pre en de dor do que os ou tros, gru pam-se os pa ren tes e ami gos; mas
os nú cle os as sim for ma dos não são fi xos: por qual quer mo ti vo os in di -
ví du os pas sam duns para ou tros e tor nam a vol tar para os nú cle os don -
de aque les ti nham sa í do.

De to dos os seus há bi tos, o que tal vez pa re ça mais rude é o
de dor mi rem no chão lim po de pa lhas ou de qual quer ou tro ves tí gio de
cama. Este foi, com cer te za, o tra ço que mais im pres si o nou os pa re cis, e 
é dele que ti ram o nome de ua i co a co rês, de que se ser vem para de sig nar
a na ção nam bi qua ra.

O Co ro nel Ron don, po rém, faz no tar que eles não dor mem
as sim em qual quer lu gar, mas tão-so men te na que les onde exis tam gran des 
man chas de are ia bran ca e la va da.

Mis são Ron don 183



Um gru po de les, que es ta va de vi si ta na es ta ção te le grá fi ca de
Ba rão de Mel ga ço, cujo solo é ar gi lo so, ao cair da tar de dali se re ti ra va
para ir per no i tar em pon to mu i to dis tan te, mas de are ia.

No en tan to, qual quer que seja o grau de ru de za de tais há bi tos,
fi cou in te i ra men te as sen ta do que o mais bár ba ro de to dos, o da an tro -
po fa gia, não o têm eles, e, se em al gum tem po o ti ve ram, há já mu i tas
ge ra ções que o aban do na ram. Des te cri me, eles, fa lan do com o Co ro nel
Ron don, se de fen de ram com vi va ci da de, e acu sa ram a na ção que vive ao 
oci den te dos seus ter ri tó ri os; esta, por sua vez, ne gou pe remp to ri a men te
que se en tre gas se a tal abo mi na ção, mas afir mou que, mais para o in te ri or 
das flo res tas, nas ex tre mas do rio Pi men ta Bu e no, ha bi tam os úni cos
an tro pó fa gos de to dos aque les ser tões, os por eles cha ma dos co a iás.

Ver da de i ra ou não a acu sa ção con tra os ain da des co nhe ci dos
co a iás, o cer to é que ela não foi lan ça da con tra os nam bi qua ras, nem
mes mo por ini mi gos com os qua is eles vi vi am em guer ra tra di ci o nal.
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III

Os ke pi ki ri-uats

ESTE é o nome dos ín di os in di ca dos pe los nam bi qua ras.
O Te nen te Ama ran te, que os des co briu e aman sou, e, em

se gui da, o Co ro nel Ron don, que os vi si tou, nada vi ram en tre eles de
sus pe i to se não uma cla ví cu la hu ma na, pre pa ra da de modo a ser vir de
fla u ta. O ins tru men to per ten cia a um che fe que o ofe re ceu  ao Co ro nel,
in for man do-o da pro ce dên cia da que le osso: era dum guer re i ro co a iá,
mor to em com ba te. Evi den te men te esse fato por si só não cons ti tui
in dí cio de prá ti ca da an tro po fa gia.

Os ke pi ki ri-uats cons ti tu em um povo bas tan te nume ro so, que 
se dis tri bui por mu i tos gru pos, to dos lo ca li za dos no vale do rio Pi men ta 
Bu e no, a que dão nome – Dja ruê reb. O Co ro nel Ron don vi si tou as suas 
al de i as e es te ve nos gru pos de no mi na dos xa ra me in, ua pu ru tá, bi cop-uap 
e ba re pit.

Cons tro em pa lho ças cô ni cas, como as dos nam bi qua ras, mas
di fe ren tes des tas por fa ze rem ter mi nar a ex tre mi da de sa li en te da co lu na
cen tral em pon ta e não em for qui lha.

É pro vá vel que te nham tido tam bém re la ções com os qui lom -
bo las do Gu a po ré, e prin ci pal men te com os do Gu a ri ti zé; en tre eles, po -
rém, não se en con tram ves tí gi os de cru za men to com ne gros.



Qu an to às ar mas de que usam, pou co di fe re das dos nam bi qua ras. 
Além do arco e da fle cha, ser vem-se nos com ba tes de ca ce tes cur tos; os che -
fes, nas oca siões de fes tas ou so le ni da des da tri bo, apre sen tam-se ar ma dos de 
clavas, es pé cie de es pa das de ma de i ra. São in síg nias ho no rí fi cas que nun ca se
em pre gam nas lu tas; os pa re cis e os nam bi qua ras têm o mes mo uso.

As suas ro ças são mu i to ma i o res do que as dos nam bi qua ras,
e as suas co lhe i tas dão-lhes re cur sos mu i to mais abun dan tes de que as
da que les ín di os.

Além dos fe i jões, man di o cas, mi lhos e ou tros ve ge ta is co nhe -
ci dos dos nam bi qua ras, cul ti vam uma es pé cie de amen do im gra ú do,
di fe ren te do nos so, e pos su em gran des plan ta ções de ma mão e de ba na na.
Estas duas plan tas, só as po dem ter ob ti do dos ci vi li za dos, mas por
en quan to não se sabe como, nem de onde as hou veram.

Gu ar dam os pro du tos das suas la vou ras em gran des pa ióis, e
as me no res por ções den tro das suas ha bi ta ções, em ji ra us ex pres sa men te
cons tru í dos para tal fim.

As ca ças e os pe i xes re pre sen tam na sua eco no mia o mes mo
pa pel que na de to dos os ou tros sil ví co las; nas pes ca ri as, como os nam -
bi qua ras, fa zem uso do tim bó.

Pre pa ram os ali men tos com mu i to mais as se io e cu i da do do
que os seus ini mi gos.

Apre ci am, tan to como eles, os be i jus de man di o ca e mais ain da 
os de mi lho, que aque les não sa bem fa zer; mas para os as sar co lo cam-nos
so bre um pra to pla no, ten do o cu i da do de se ser vi rem dum ins tru men to 
de pe dra em to das as suas ope ra ções. Os be i jus, de po is de tor ra dos, são
ser vi dos em ban de jas de tran ça do de cipó ou de ta bo ca.

A sua ce râ mi ca está bas tan te adi an ta da. Além de pa ne las de
vá ri os ta ma nhos, fa bri cam po tes que pa re cem ti nas, nos qua is pre pa ram
be bi das fer men ta das de amen do im e de mi lho. 

Cul ti vam o al go dão e com ele fa zem vá ri os te ci dos, a co me -
çar pe las re des de ma lha em que dor mem. Entre es tas, há uma, mu i to
com pri da, na qual dor mem duas pes so as, aco mo da das em todo o seu
com pri men to, fi can do as res pec ti vas ca be ças dos la dos dos pu nhos de
sus pen são e os pés jus ta pos tos.
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Não usam rou pa de es pé cie al gu ma, mas em com pen sa ção os
seus or na tos são mu i to va ri a dos e vis to sos. Os ati lhos que amar ram nos
bra ços, nas per nas e na cin tu ra; as fa i xas que põem na ca be ça e no pes -
co ço le vam en fe i tes de ar mi nho de pe nas de gran des ga viões, de ara ras,
de tu ca nos, e ou tras de co res bri lhan tes.

Nos co la res em pre gam os den tes de di ver sos ani ma is e cer tos
co cos pe que nos, aper fe i ço a dos e bru ni dos com o au xi lio de pe dras, até fi -
ca rem com a cas ca mu i to fina e leve. Os en fe i tes apli ca dos nos lá bi os são
ge ral men te de re si na ve ge tal e ter mi nam em pon ta de es pi nho de ou ri ço.

Para re du zir o mi lho a fubá e para mis te res aná lo gos a esse,
usam dum pro ces so in te i ra men te di ver so do ge ral men te co nhe ci do no
Bra sil. O pi lão é o mes mo, a mão, po rém, pe sa dís si ma e ter mi na da num
gran de blo co sem qui nas, não se em pre ga para so car, mas sim para
moer. O blo co re pre sen ta o pa pel da mó, que nos mo i nhos se cha ma
gal ga; o pi lão re pre sen ta o pa pel do pou so. A gal ga acha-se li ga da a uma 
has te que, na po si ção de re pou so, fica em ver ti cal, para cima. Duas ín di as
se gu ram na has te, afas tam-na da ver ti cal e im pri mem-lhe uns mo vi men tos 
de ro ta ção tal que ela des cre va, apro xi ma da men te, um cone de re vo lu -
ção ten do para eixo a po si ção de re pou so. O blo co ou gal ga, que se acha 
pou sa do so bre os grãos a tri tu rar, ar ras ta do por esse mo vi men to da
has te, exe cu ta no in te ri or do pi lão um mo vi men to como de vibra ção,
su fi ci en te para o efe i to de se ja do.

Mais ori gi nal ain da é o pro ces so in ven ta do por es tes ín di os para
se uti li za rem do fumo. Não o usam em ci gar ros ou em ca chim bos, nem
para mas car; utili zam-se dele pe las na ri nas, sob a for ma de rapé. Até aí,
nada há que ad mi rar, nem que apren der, mas, se ti ver mos pa ciên cia, ve ja -
mos como se deve pro ce der para se to mar uma pi ta da à moda ke pi ki ri-uat.

Para isso são ne ces sá ri as três cou sas: a pri me i ra, to dos o adi -
vi nham, é o rapé; a se gun da é um ca nu do lon go, de per to dum me tro; e
a ter ce i ra, um par ce i ro, aju dan te ou mi nis tro do in te res san te ce ri mo ni al.
Car re ga do o ca nu do com o pó de ta ba co, as sen tam-se, um di an te do
ou tro, os dois ín di os, à dis tân cia que for de ter mi na da pelo com pri men to 
do tubo. O dono da pi ta da in tro duz numa das ven tas a ex tre mi da de que
lhe toca do alon ga do apa re lho; e o seu aju dan te, pela ou tra ex tre mi da de, 
com a boca, co me ça a so prar de leve, de li ca da men te. O pó ar ras ta do
pela su a ve cor ren te de ar as sim pro du zi da, pas sa do tubo para a na ri na
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do prin ci pal ator des ta so le ne pi ta da. Ele, po rém, não se de i xa fi car ina -
ti vo en quan to o ou tro so pra; mas, acom pa nhan do a ope ra ção, as pi ra
for te men te o rapé que lhe vai che gan do, fa zen do-o pe ne trar até os ín ti mos
re côn ca vos da bem-aven tu ra da ca ver na.

Qu al quer que seja a opi nião que se de se je for mar des te pro -
ces so (e será pru den te ex pe ri mentá-lo por que não é pos sí vel es ti mar a
arte sem a co nhe cer), uma co i sa fi ca rá, sem dú vi da, bem fir ma da: é que os
ke pi ki ri-uats con se gui ram pro var que o céle bre afo ris mo – Ni hil novi sub
sole – nem sem pre ex pri me a re a li da de das cou sas.

Como se vê, nos usos, na in dús tria e na la vou ra dos ke pi ki -
ri-uats há mais ho mo ge ne i da de e mais har mo nia do que nos cos tu mes,
na la vou ra e na in dús tria dos nam bi qua ras. O grau de ci vi li za ção a que
eles che ga ram ine ga vel men te mais ele va do do que o dos seus vi zi nhos
de les te, e cer ta men te a esta ma i or ele va ção de há bi tos da vida ex te ri or,
cor res pon de rá al gum avan ta ja men to na or dem mo ral e in te lec tu al.
Por tan to, se os nambi qua ras não são an tro pó fa gos, como se po de ria ad -
mi tir que os ke pi ki ri-uats o fos sem? Por ne ces si da de do seu cul to re li -
gi o so ain da por nós des co nhe ci do?

Mas, se exis tis se se me lhan te práti ca re li gi o sa, o na tu ral se ria que
a ela se re fe ris sem os ke pi ki ri-uats com res pe i to ou com te mor su pers ti ci o -
so; nun ca, po rém, como o fi ze ram, de mons tran do re pe li-la e achan do-a tão 
odi o sa que a ale ga ram a títu lo de acu sa ção con tra os co a iás, aos qua is pro -
cu ra vam re pre sen tar como sen do um povo bár ba ro e in tra tá vel.

Como quer que seja, Ron don, por ter vis to com eles aque la fla u ta 
de osso hu ma no, acha pru den te re ser var o seu pro nun ci a men to de fi ni ti vo e
ca te gó ri co so bre esta ques tão para o mo men to em que dis pu ser de co nhe ci -
men tos mais pro fun dos da vida, dos há bi tos e das ins ti tu i ções ke pi ki ri-uats.1

1 Em uma das suas  con fe rên ci as re a li za das pos te ri or men te, em de zem bro de 1915,
no Mu seu Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, o pro fes sor Dr. Ro que te Pin to, en car re ga do 
da Se ção de Antro po lo gia da que le es ta be le ci men to, afir mou ter o exa me mi nu ci o so 
des sa fla u ta re ve la do que o osso de que foi fa bri ca da não é ab so lu ta men te um osso
hu ma no. Note-se que es sas con fe rên ci as fa zi am par te de uma sé rie de seis con fe rên -
ci as de di ca das ao Sr. Co ro nel Ron don pela Con gre ga ção do Mu seu, como ho me -
na gem e em si nal de agra de ci men to pela abun dân cia e ex ce lên cia do ma te ri al de
his tó ria na tu ral que esse dig no mi li tar tem ofe re ci do ao dito es ta be le ci men to.
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Tri bos do  Ji-pa ra ná

AO OCIDENTE des tes ín di os, en con trou Ron don
duas na ções, am bas mu i to adi an ta das e fa cil men te aces sí ve is à  nos sa ci vi li -
za ção. A pri me i ra ocu pa o cur so su pe ri or do Ji-pa ra ná; a se gun da vive
mu i to mais para ba i xo, no vale do Ta ru mã, aflu en te da mar gem da que le
rio. De am bas nos li mi ta re mos a re fe rir aqui os tra ços ver da de i ra -
men te ca rac te rís ti cos, dis tin tos dos que já fo ram men ci o na dos ao tra tar -
mos das na ções an te ri o res.

A tri bo que ha bi ta o cur so su pe ri or do Ji é de ori gem tupi.
Ron don con se guiu en ta bu lar re la ções com ela e vi si tou as al de i as de três 
dos seus gru pos: os par na-uats, ta qua teps e ipot-uats.

São ini mi gos dos ke pi ki ri-uats, aos qua is guer re i am; e quan do
os apa nham, cor tam-lhes a ca be ça.

Cons tro em ran chos com co ber tu ra de duas águas, ten do cu -
mee i ra e seis es te i os, mas sem pa re des. As suas al de i as são re la ti va men te 
gran des; cada qual con ta mais de 50 ha bi tan tes. Os ho mens ves tem uns
cal ções que fa zem lem brar aque les a que nos re fe ri mos, alu din do aos
tra jes na ci o na is dos pa re cis; as mu lhe res usam tan gas, te ci das de al go dão.
Além dis so, uns e ou tros de i xam cres cer os ca be los, ra pan do-os um
pou co na fren te, de je i to a da rem a apa rên cia de pos su ir tes tas ele va das



e am plas. As mu lhe res tra zem-nos amar ra dos ao alto da ca be ça, mas
não re pu xa dos, an tes ca in do com arte, so bre a nuca.

Com o al go dão, fa zem tam bém as re des em que dor mem e
umas fa i xas que as mu lhe res pas sam dum om bro para o flan co opos to, e 
lhes ser vem para car re gar as cri an ças.

Usam, como os de ma is in dí ge nas, mu i tos co la res de co cos,
se men tes, den tes e unhas de ani ma is, e en fe i tes de pe nas vis to sas; mas
os seus ar te fa tos des te gê ne ro são mais va ri a dos, mais ar tís ti cos e mais
bem aca ba dos do que os dos ke pi ki ri-uats e os de to dos os ín di os da
mes ma re gião. O que, po rém, cons ti tui uma no vi da de des ta na ção é o
há bi to, que nela se en con tra, de se rem as aves de que se ti ram as pe nas
para os or na tos con ser va das vi vas nas al de i as. Para tal fim pos su em,
além das ara ras, ja ca mins, mu tuns e pa vões-sil ves tres que, jun ta men te
com por cos-do-mato, cu ti as, an tas, etc., vi vem do mes ti ca dos nas ma lo cas, 
al guns ou tros pás sa ros – como cer to ga vião gran de, do ta do de chi fre e
co nhe ci do no ser tão pelo nome de gua nu – pre sos em ga i o las e ali cu i -
da do sa men te ali men ta dos.

A sua ce râ mi ca apre sen ta igual men te uma no vi da de, se aten -
der mos ao em pre go em ge ral dado pe los sil ví co las aos ob je tos de bar ro. 
De fato, não se li mi tam es tes ín di os a fa bri car pa ne las de vá ri os ta ma -
nhos, va sos para fer men tar be bi das, po tes para trans por tar água e ou -
tros para a con ser var no in te ri or das ca sas, mas com o mes mo ma te ri al
fa zem bu zi nas de di ver sos ta ma nhos, das qua is con se guem ti rar sons pa -
re ci dos com os que pro du zem as usa das pe los nos sos ca ça do res. Com
tais ins tru men tos trans mi tem si na is a dis tân ci as con si de rá ve is, du ran te
os com ba tes e nou tras oca siões, como quan do de se jam cha mar, para se
re u ni rem num pon to, in di ví du os que se acham es par sos pela flo res ta, ou 
avi sa rem os mo ra do res duma al de ia ami ga de que se es tão apro xi man do, 
quan to às pes so as que a vão vi si tar.

Além dos co la res e dos or na tos de pe nas, eles se en fe i tam,
pin tan do as fa ces, as mãos e os pés com uru cum e com o je ni pa po.
Estes dois ve ge ta is são co nhe ci dos e em pre ga dos para o mes mo fim,
mas em de se nhos di ver sos, pe los ke pi ki ri-uats; os nam bi qua ras, po rém,
só co nhe cem o uru cum.
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Fa zem plan ta ções de mi lho, das mu i tas va ri e da des na ti vas do
Bra sil, de man di o ca, amen do im, al go dão, ba na na, ma mão, etc., e tam -
bém de pi men ta, que mu i to apre ci am e co mem em gran de quan ti da de.

Não cul ti vam o fumo e sen tem por ele tal aver são que, se al -
guém se lhes apre sen ta de ci gar ro na boca, lho ar re ba tam e o ati ram
para lon ge, num mo vi men to brus co e im pe ra ti vo.

Nas pes ca ri as em pre gam os me i os usu al men te co nhe ci dos
dos nos sos sil ví co las, in clu si ve o ji qui e o tim bó; mas, para fa ci li tar a uti -
li za ção des te ve ge tal nas águas cor ren tes, cons tro em re pre sas, com cujo
au xí lio con se guem re sul ta dos aná lo gos aos que ob têm quan do ope ram
em la go as.

Enter ram os seus mor tos no in te ri or dos mes mos ran chos em 
que ha bi tam.

Para isso, fa zem a se pul tu ra por ba i xo da rede que per ten cia
ao que vai ser en ter ra do; de po is da cova fe cha da,  co brem-na com mu i ta 
cin za e põem-lhe ao lado, ex te ri or men te, as ar mas, os en fe i tes de per nas 
e de ma is uten sí li os do mor to. A rede é de i xa da tal qual como es ta va,
como se o an ti go pro pri e tá rio es ti ves se para a vir ocu par dum mo men to 
para ou tro.

Du ran te, os fu ne ra is e em si nal de luto, os pa ren tes e ami gos
cor tam os própri os ca be los.

Mas o tra ço mais im por tan te do grau de ci vi li za ção al can ça do 
por es tes ín di os con sis te no co nhe ci men to que eles têm da na ve ga ção.
Des de Di a man ti no até o Ji, não en con trou Ron don ou tra na ção que
sou bes se, como esta, cons tru ir e uti li zar em bar ca ções para as suas tra -
ves si as por água. Os pró pri os pa re cis, para trans por um rio, nada mais
fa zem do que se au xi li ar dum flu tu a dor de ta los de bu ri ti, exa ta men te
como os nam bi qua ras –  ao pas so que os ha bi tan tes do Ji-pa ra ná são
pe ri tos ca no e i ros e, com as suas le ves pi ro gas de cas ca de ja to bá, de je qui -
ti bá e dou tras ma de i ras, do mi nam o cur so su pe ri or do seu rio e os res pec -
ti vos  aflu en tes.

Fi nal men te, di re mos ain da, a res pe i to des tes ín di os, que o
Co ro nel Ron don viu en tre eles um me ni no, cuja ida de de via re gu lar por
uns quin ze anos, com os ca rac te rís ti cos de ter re sul ta do do cru za men to
com a raça eu ro péia. Não se tra ta dum caso de al bi nis mo, como o que
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foi ob ser va do pelo pró prio Ron don nas al de i as ke pi ki ri-uats, onde vive
um in di ví duo de nome Ca ra me, de pele com ple ta men te bran ca, ve i as
mu i to azu is, fe i ções fe i as, ten do as so bran ce lhas, as pes ta nas, os pêlos
das per nas e ma de i xas do ca be lo da ca be ça bran cos.

Este, ape sar de su por tar bem a luz, é evi den te men te um al bi -
no; na tri bo tra ta vam-no mais como a um es cra vo do que como a um
mem bro da fa mí lia.

O me ni no Par na u a te, a que aci ma alu di mos, com a sua tez
cla ra, mas bem co lo ri da, olhos cas ta nhos, ca be los pre tos e fe i ções re gu -
la res, tem, ao con trá rio des se po bre Ca rame, to dos os si na is de ser mes -
ti ço de ín dio com bran co. Ron don acha-se in cli na do a su por que ele te -
nha nas ci do dal gum dos ho mens duma ex pe di ção de pe ru a nos que, di -
zem, há mais ou me nos 15 anos, ten do su bi do o Ji, com o in tu i to de ex -
plo rar os seus se rin ga is, nele se per de ram com ple ta men te e até hoje não
se teve no tí cia al gu ma do que lhes su ce deu.

214 Mis são Rondon



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Os uru mis

ESTES ín di os cons ti tu em a se gun da tri bo do Ji-pa ra ná, a
que nos re fe ri mos. Ha bi tam o vale do Ta ru mã.

São me nos adi an ta dos do que os an te ri o res: usam re des, têm
ce râ mi ca bem de sen vol vi da e fa zem gran des plan ta ções das mes mas
es pé ci es ve ge ta is que os ou tros; mas não ado tam rou pa ne nhu ma, nem
mes mo para as mu lhe res.

Como tra ços ca rac te rís ti cos, di re mos que en tre eles as mu lhe res
co-par ti ci pam do uso que, no ge ral das na ções sil ví co las, é pri va ti vo dos
ho mens de fu rar o be i ço su pe ri or e atra ves sar nele um pe que no bas to -
ne te de ma de i ra; que os ho mens usam en ro lar as per nas com ti ras de
em bi ra, apre sen tan do-se as sim como se ti ves sem po la i nas; e, fi nal men te, 
que tra zem como en fe i te um co Iar de pa lha de pal me i ra, tão gran de e
tão lar go que mais pro pri a men te me re ce ria o nome de pala ou gor jal.

Nes te rio en con trou o Co ro nel Ron don duas tri bos, am bas já
re la ci o na das com os ci vi li za dos, dos qua is ad qui rem rou pas, fer ra men tas 
e ou tros ar ti gos, em tro ca da bor ra cha que ex tra em das suas flo res tas.

Uma é dos pri mi ti vos ha bi tan tes da re gião e por isso o seu
nome ser ve para de sig nar o rio; a ou tra es ta be le ceu-se aí há pou co tem po, 
vin do do Uru pá, don de é ori gi ná ria. Os cos tu mes de am bas ain da não
fo ram ob ser va dos.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Os ari que mes

MAIS para o oci den te, no rio Ja ma ri, vi vem os ari -
que mes, que se dis tin guem pela sua ín do le pa cí fi ca. Des ta na ção não ha -
via no tí ci as: Ron don ob te ve as pri me i ras re fe rên ci as a ela em 1909, por
se rin gue i ros que se ti nham es ta be le ci do no cur so in fe ri or da que le rio.
Em épo ca an te ri or, ha vi am os bo li vi a nos in va di do as suas flo res tas,
obri gan do-os a re fu gi ar-se para as al tas ca be ce i ras do co nhe ci do aflu en te
do Ma de i ra. Aos bo li vi a nos su ce de ram os bra si le i ros que, em bo ra me nos
de su ma nos, con ti nu a vam a per se gui-los ex pe lin do-os com enor me
mor tan da de das suas al de i as. Ron don acon se lhou ao mais in flu en te dos
no vos ocu pan tes do Ja ma ri, Go do fre do Arru da, que mo di fi cas se os
pro ces sos até en tão usa dos, aban do nan do as bar ba ri da des que se es ta vam 
pra ti can do, para ado tar os me i os bran dos por ele em pre ga dos com tão
bons re sul ta dos em to dos os ser tões para cap tar a ami za de dos ín di os.
Fe liz men te, es ses con se lhos fo ram aten di dos e, pon do-os em prá ti ca,
con se gui ram os se rin gue i ros, em 1911, os pri me i ros con ta tos pa cí fi cos
com o povo ari que me.

Do ta dos de ad mi rá vel ca pa ci da de de as si mi la ção, os ari que mes
em pou cos me ses ti nham aber to as suas al de i as a to dos os na ci o na is que
os pro cu ra vam. Com ra pi dez in crí vel, eles apren de ram a nos sa lín gua,



cujo uso se lhes tor nou qua se fa mi li ar, mes mo às mu lhe res, cou sa que
ge ral men te não se dá com as tri bos bra si le i ras, como as dos pa re cis, ca i uás,
te re nas, bo ro ros, nas qua is só os ho mens con sen tem em ma ni fes tar
co nhe ci men to do por tu guês.

Tão gran de so ci a bi li da de foi, po rém, fu nes ta aos ari que mes,
por que as re la ções as sim es ta be le ci das, e que, in fe liz men te, não eram fis -
ca li za das e di ri gi das por pes soa com pe ten te, que se pre o cu pas se com os
pro ble mas de or dem mo ral, tan to mais ame a ça do res quan to ma i or era a
ne ces si da de da na ção aos con tac tos com ele men tos es tra nhos, de ram o
re sul ta do de fa zer ir rom per en tre eles epi de mi as atro zes, como a da sí fi lis
e a do de flu xo, que não tar da ram a pro du zir for mi dá vel mor tan da de.

Além dis so, mu i tas cri an ças fo ram ti ra das das suas fa mí li as e 
le va das para as ci da des, de sor te que, pou co tem po de po is de en ta bu la das 
as pri me i ras re la ções pa cí fi cas com os ci vi li za dos, já a tri bo es ta va de sor -
ga ni za da e qua se to tal men te desba ra ta da.

Foi nes tas tris tes con di ções que Ron don a en con trou em
1913, quan do, di ri gin do pes so al men te os tra ba lhos da cons tru ção, vol tou
a ope rar no vale do Ja ma ri. Acu din do logo com o re mé dio ne ces sá rio
para de be la ção do mal já ca u sa do e ado tan do me di das ca pa zes de sus tar
a mar cha as so la do ra da de sor ga ni za ção in tro du zi da, por in fluên cia de
no vos ele men tos, nos cos tu mes e nas fa mí li as ari que mes, Ron don
cons tru iu nas pro xi mi da des da es ta ção te le grá fi ca, a que deu o nome
des sa na ção, uma al de ia, na qual ins ta lou a po pu la ção so bre vi ven te,
fa zen do-a vir das suas ma lo cas pri mi ti vas e re u nin do os in di ví du os que
já an da vam es par sos, in clu si ve duas cri an ças que ti nham sido le va das
para a ca pi tal do Esta do do Pará. Com tais pro vi dên ci as lu cram os
ín di os e tam bém os ser vi ços do te lé gra fo, que nes se pon to ti ram das ro ças
e dos tra ba lhos dos ari que mes as mes mas van ta gens que no tre cho do
Cha pa dão dos Pa re cis ob têm dos mo ra do res das al de i as de Pon te de
Pe dra e de Uti a ri ti. E como esta na ção é mu i to aces sí vel à nos sa ci vi li -
za ção e aos nos sos cos tu mes, po de mos es pe rar que, den tro de mu i to
pou co tem po, ela mes ma ve nha a for ne cer os fun ci o ná ri os e os tra ba -
lha do res ne ces sá ri os à ma nu ten ção do trá fe go da li nha, nas flo res tas do
alto Ja ma ri.

Pro cu ran do re a li zar este ob je ti vo, trou xe Ron don para o Rio
de Ja ne i ro, com ple no con sen ti men to da res pec ti va fa mí lia, um me ni no
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ari que me cha ma do Par ri ba Pa ra ki na Pi u a ca, que no Insti tu to Pro fis si o nal
S. José re ce be rá a ins tru ção pre ci sa para po der mais tar de ser o en car re -
ga do da es ta ção do nome da sua tri bo.

 No en tan to, co me te rá gra ve erro quem con clu ir, do que aca -
ba mos de di zer, que es tes ín di os já aban do na ram os há bi tos da sua pri -
mi ti va ci vi li za ção. Ao con trá rio dis so, ain da se con ser vam fiéis a es sas
an ti gui da des que ca rac te ri zam a sua vida de povo au tô no mo, no meio da 
in trin ca da flo res ta de na ções sel va gens que exis ti am no gran de ter ri tó rio  
do ve lho Pin do ra ma.

E do que ain da hoje se vê en tre eles, se pode in fe rir que ha vi am
al can ça do um grau bas tan te ele va do na es ca la das so ci e da des au tóc to nes 
da Amé ri ca, por quan to, ape sar das suas mu lhe res não usa rem rou pa
al gu ma, sa bem te cer o al go dão, com o qual fa zem re des para dor mir, e
pos su em ce râ mi cas mu i tís si mo de sen vol vi das, fa bri can do va sos de gran de 
ca pa ci da de, ma i o res do que os dos ke pi ki ri-uats. Dos ins tru men tos de
uso co mum a to dos os sil ví co las bra si le i ros, mas a que eles de ram um
fe i tio novo, pri va ti vo da tri bo, ci ta re mos dois: um para ra lar man di o ca e
ou tro para tri tu rar mi lho.

Em ge ral os ín di os fa bri cam os seus ra los, cra van do num pe -
da ço de ma de i ra mole es pi nhos de cer tos co que i ros, que os te nham
bem re sis ten tes. Os ari que mes, po rém, con se guem o mes mo re sul ta do,
mas com mu i to me nos tra ba lho, ser vin do-se das ra í zes, eri ça das de pon tas,
das pa xi u bi nha, es pé cie de pal me i ra pró pria das ma tas vir gens.

Para tri tu rar grãos, abrem em to ras de ma de i ra os co chos em
que da mos co mi da ou água ao nos so gado. Arran jam uma laje bas tan te
pe sa da, com a for ma ge ral de meio dis co, cujo diâ me tro e es pes su ra
se jam pou co me no res do que o com pri men to e a lar gu ra da que la es ca -
va ção. Nes ta co lo cam os grãos, e as sen ta da so bre eles, pelo diâ me tro,
com a li nha cur va para cima, a laje.

Uma ín dia, com as duas mãos apo i a das so bre a par te su pe ri or 
da que la pe dra, im pri me-lhe um mo vi men to de va i vém, fa zen do-a os ci lar 
para um e ou tro lado do pla no ver ti cal de ter mi na do pelo eixo do co cho. 
Obtém-se as sim o ro la men to da su per fí cie lon gi tu di nal da pe dra so bre
as se men tes que, com pri mi das con tra as pa re des do co cho, são mo í das.
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De po is dos ari que mes, já no Ma de i ra, en con trou o Co ro nel
Ron don os ín di os ca ri pu nas, que, des de os tem pos co lô ni a is, se acham
em con tac to com os ci vi li za dos.

Entre eles há mu i tos ca burés, bons tra ba lha do res, que, cer ta -
men te, po de rão mais tar de ser apro ve i ta dos nos ser vi ços da con ser va -
ção da li nha te le grá fi ca.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Os bar ba dos

AS NAÇÕES in dí ge nas até aqui enu me ra das são as
que se en con tram per cor ren do a li nha-tron co, des de Di a man ti no até o
Ma de i ra. Vi mos, po rém, que o Co ro nel Ron don cons tru iu  tam bém vá -
ri os ra ma is, en tre os qua is fi gu ra o da Bar ra dos Bu gres, cujo pon to ini -
ci al é a es ta ção dos pa re cis. No tra ça do des te ra mal era obri ga tó ria a
pas sa gem atra vés da mata da Po a ia, na mar gem di re i ta do alto Pa ra guai.
Em tal tra ves sia re si dia a di fi cul da de má xi ma da pro je ta da cons tru ção,
por que aí vi vem os ín di os co nhe ci dos pelo nome de bar ba dos, que, des de 
os tem pos co lo ni a is, nun ca ces sa ram de hos ti li zar a nos sa gen te, re pe lin do
sem pre com vi o lên cia to das as ten ta ti vas que do nos so lado se fi ze ram
para pe ne trar nas suas ter ras, quer fôs se mos à mão ar ma da, quer com
mos tras de ami za de e in ten ções pa cí fi cas.

Se al gu ma tri bo exis tiu que pa re ces se jus ti fi car a te o ria an ti ga -
men te apre go a da de se clas si fi ca rem as na ções sil ví co las em re du tí ve is e
ir re du tí ve is, de ven do es tas ser sis te ma ti ca men te per se gui das e ex ter mi -
na das, cer ta men te se ria a des tes ha bi tan tes da mata da Po a ia.

Tão maus pre ce den tes, po rém, ain da não eram de mol de a
aba lar a con fi an ça do Co ro nel Ron don, na efi cá cia do pro ces so e dos
me i os de que ele se tem ser vi do, sem pre vi to ri o sa men te, para cap tar a
ami za de e as boas re la ções de to das as tri bos in dí ge nas, com as qua is se



tem de fron ta do na sua glo ri o sa car re i ra de des bra va dor de ser tões. Por
isso, ape nas re sol vi do que o te lé gra fo se ria le va do  à Bar ra dos Bu gres, o 
seu pri me i ro cu i da do foi pro vi den ci ar a ins ta la ção dum ser vi ço me tó di -
co, des ti na do à pa ci fi ca ção da que les ín di os; e as me di das que ado tou fo -
ram tão acer ta das que, com pou cos me ses de tra ba lho, es ta va con se gui -
do, em 1913, o ob je ti vo de se ja do.

Gra ças a este re sul ta do, foi fe i ta a cons tru ção do ra mal no
ano se guin te, sem efu são duma só gota de san gue nos so, nem dos sil ví -
co las; e a sua con ser va ção es ta rá ga ran ti da nas mes mís si mas con di ções,
en quan to fo rem res pe i ta das e se gui das as pra xes ago ra es ta be le ci das,
para se rem ob ser va das nas re la ções en tre a nos sa gen te e aque le povo.

Com es tes ín di os é ne ces sá rio pro ce der-se ain da mais ca u te lo -
sa men te do que com qua is quer ou tros, por que ne les a des con fi an ça
con tra nós é qua se in cu rá vel, tais os so fri men tos e os es tra gos que lhes
ca u sa mos na guer ra de ex ter mí nio que com eles tí nha mos des de o iní cio 
do sé cu lo XVIII. Cer ta men te, se me lhan te es ta do de âni mos irá de sa pa -
re cen do com a con ti nu a ção do co mér cio das boas re la ções ago ra exis -
ten tes; por en quan to, po rém, qual quer pe que no des cu i do po de rá de ter -
mi nar nova rup tu ra da nas cen te ami za de. Para se aqui la tar do pon to a
que che ga a alu di da des con fi an ça, bas ta sa ber que, até hoje, eles não
con sen ti ram que ne nhum dos nos sos fos se às suas al de i as: vi si tam-nos
em nos sos acam pa men tos, onde re ce bem fer ra men tas e vá ri os brin des;
mas em caso ne nhum se se pa ram das suas ar mas.

Foi nes sas con di ções que o Co ro nel Ron don viu e ob ser vou
al guns gru pos de les e pôde en tão ve ri fi car que per ten cem à gran de na -
ção dos bo ro ros, da qual exis tem, como já vi mos, mais dois ra mos, um
no rio S. Lou ren ço e ou tro no das Gar ças. No tou, ain da mais, que en tre
eles há in di ví du os com apa rên cia de te rem pro vin do do cru za men to da
raça bran ca; tal cru za men to, po rém, se exis te, será mu i to lon gín quo,
com cer te za re sul tan te dos pri me i ros con tatos, tal vez pa cí fi cos, que se
de ram en tre eles e os por tu gue ses e que te ri am sido logo se gui dos do
rom pi men to guer re i ro que du rou até a  in ter ven ção de Ron don.

Para re mo ver o pe ri go de se ma ni fes tar des de já al gum mo -
vi men to de in va são das ma tas da Po a ia, o que cer ta men te iria com pro -
me ter a obra da pa ci fi ca ção inda em es ta do tão me lin dro so como o
que de i xa mos in di ca do, ob te ve Ron don do Go ver no de Mato Gros so
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um ato pú bli co, re ser van do para a tri bo dos bar ba dos a pro pri e da de das 
ter ras atu al men te ocu pa das. Assim, é de es pe rar que eles não ve nham a
ser, mais tar de, es po li a dos dos seus do mí ni os e en xo ta dos a fer ro e fogo 
das suas flo res tas he re di tá ri as.

________

Se con si de rar mos ago ra, em con jun to, a obra re a li za da pelo
Co ro nel Ron don, em be ne fi cio da po pu la ção abo rí gi ne do ter ri tó rio que 
ele vem abrin do à ati vi da de fe cun da da nos sa ci vi li za ção, ve re mos que
essa obra re pre sen ta o re sul ta do dum es for ço, mais gran di o so e mais ad -
mi rá vel do que tudo quan to nes se mes mo gê ne ro se tem fe i to na nos sa
pá tria e pro va vel men te no res to da Amé ri ca. Por que essa obra toda de
paz, de con ci li a ção e de bon da de abran ge onze po vos di fe ren tes, cada
qual ocu pan do um lu gar dis tin to na es ca la da evo lu ção das so ci e da des,
ni ti da men te se pa ra das umas das ou tras, pe los cos tu mes, idi o mas e ri tos,
to das guer re an do-se mu tu a men te e ha ven do, em al gu mas de las, ou tras
guer ras in tes ti nas; vá ri as que nos ti nham por ini mi gos tra di ci o na is e
in tra tá ve is; e ou tras de que nem sus pe i tá va mos a exis tên cia.

Usan do, só e ex clu si va men te, do al tru ís mo como for ça po lí ti ca, 
Ron don con se guiu de ter a mar cha as so la do ra de in jus ti ças se cu la res;
re er guer, des ses po vos, os que já ti nham en tra do na fase da ago nia que
pre ce de a ex tin ção to tal; apla car ódi os ex ter mi na do res; de be lar pre ven -
ções ori un das de di fe ren ças de ra ças, de lín guas e de cren ças; numa pa la -
vra, des bra var a for mi dá vel flo res ta de más pa i xões que o ego ís mo acen de
nos co ra ções dos ho mens, trans for man do-os em ini mi gos cru éis e ran -
co ro sos uns dos ou tros. E ti ran do do fun do da sua pró pria alma os
ma te ri a is com que ha via de cons tru ir a gran di o sa tra ma da so ci a bi li da de 
bra si le i ra, en tre vis ta e de se ja da por José Bo ni fá cio, Ron don li gou es ses
po vos en tre si pe los la ços da ami za de, e re li gou-os ain da mais for te men te,
pe los li a mes in dis so lú ve is da gra ti dão, ao sa gra do al tar da pá tria e da
hu ma ni da de.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AO INICIAR a pu bli ca ção das no tas co lhi das pela
nos sa re por ta gem a pro pó si to da Mis são Ron don, era nos so in tu i to dar
à par te re la ti va ao rio da Dú vi da, na qual fi gu ra, como to dos sa bem, a
pes soa do ex-Pre si den te dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, Sr.
The o do re Ro o se velt, o mes mo de sen vol vi men to que de mos aos ca pí tu -
los an te ri o res, re fe ren tes às ex pe di ções para des co bri men to do rio
Ju ru e na, da ser ra do Nor te e ao re co nhe ci men to to tal de Cu i a bá ao
Ma de i ra, além dos que se re fe ri ram aos de ma is tra ba lhos re a li za dos pela 
Co mis são das Li nhas Te le grá fi cas de Mato Gros so ao Ama zo nas.

So mos, po rém, obri ga dos a in tro du zir uma mo di fi ca ção nes se 
nos so pro je to, a qual só po de rá re dun dar em be ne fí cio dos le i to res do
Jor nal do Co mér cio.

Do Sr. Co ro nel Ron don re ce be mos uma car ta na qual o nos -
so dis tin to pa trí cio, de po is de ex ter nar a sua sa tis fa ção pela es cru pu lo sa
exa ti dão de to das as in for ma ções con ti das nos nos sos apon ta men tos já
pu bli ca dos, de cla ra que, den tro de pou cos dias, terá de re a li zar aqui no
Rio, sob os aus pí ci os da So ci e da de de Ge o gra fia, al gu mas con fe rên ci as
pú bli cas de di ca das aos tra ba lhos da ex pe di ção Ro o se velt-Ron don.

A jul gar pe los ca pí tu los an te ri o res da Mis são Ron don, o ilus -
tre ser ta nis ta re ce a va que o des ti na do a tra tar do rio da Dú vi da fos se tão 
de sen vol vi do que ti ras se àque las con fe rên ci as o sa i ne te da no vi da de.



Re fle tin do so bre esta ob je ção, não ti ve mos di fi cul da de em re -
co nhe cer que ne nhum in con ve ni en te ha via em se sa cri fi car par te do
nos so tra ba lho, vis to como os le i to res do Jor nal te rão en se jo de co nhe -
cer toda a ma té ria e to dos os epi só di os que pre ten día mos ex por no pre -
sen te ca pí tu lo, pela le i tu ra da que las con fe rên ci as, cu jos ori gi na is o Sr.
Ron don teve a gen ti le za de nos ofe re cer, para opor tu na pu bli ca ção.

________

É sa bi do que o Sr. Ro o se velt, de po is de ter es ta do al guns dias 
no Rio de Ja ne i ro, da qui se guiu para S. Pa u lo, don de foi às Re pú bli cas
do Pra ta e do Chi le.

Enquan to du ra vam es sas ex cur sões, or ga ni za va-se no Bra sil
uma co mis são des ti na da a acom pa nhar o es ta dis ta ame ri ca no na ex pe di -
ção que pro je ta va re a li zar pelo in te ri or do nos so país, com o in tu i to,
se gun do se di zia, de com ple tar, nas nos sas flo res tas, o ci clo da sua rá pi da
mas bri lhan te car re i ra de ca ça dor, ini ci a da no con ti nen te afri ca no.

Para che fi ar a co mis são bra si le i ra, con vi dou o Go ver no o Sr.
Co ro nel Ron don, que se acha va, na que la épo ca, em bre nha do no ser tão
do no ro es te mato-gros sen se. Aten den do ao cha ma do do Sr. Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, par tiu Ron don a 4 de ou tu bro de 1913 da es ta -
ção Ba rão de Mel ga ço, da li nha te le grá fi ca de Cu i a bá ao Ma de i ra, e, vi a -
jan do em ca no as até a foz do Ji-para ná, em va por até Ma na us, e, fi nal -
men te, em pa que te do Lloyd, che gou ao Rio no dia 11 de no vem bro.

A co mis são fi cou or ga ni za da de modo a se po de rem ti rar, do
es for ço que ela ia des pen der, os ma i o res pro ve i tos pos sí ve is para al guns
ser vi ços que es ta vam em pro je to. Assim, a Expe di ção Ro o se velt-Ron don, 
em lu gar do as pec to de uma sim ples in cur são ve na tó ria, que a prin cí pio se 
lhe atri bu ía, se re ves tiu do ca rá ter dum em pre en di men to des ti na do a au -
men tar os co nhe ci men tos que pre ci sa mos ter do ter ri tó rio na ci o nal, dos
seus re cur sos na tu ra is e dos me i os do seu apro ve i ta men to fu tu ro.

No dia 4 de de zem bro par tiu o Sr. Ro o se velt de Bu e nos Ai res
para Assun ção, don de de ve ria pros se guir, su bin do o rio Pa ra guai, a vi a -
gem para o in te ri or do Bra sil. Dois dias an tes sa í ra o Co ro nel Ron don do
Rio, por es tra da de fer ro, com des ti no a S. Pa u lo, Ba u ru, lta pu ra e Por to
Espe ran ça, aon de che gou na ma dru ga da de 10, ten do per cor ri do nes sa
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vi a gem 168 qui lô me tros a ca va lo, do ano i te cer do dia 5 ao ama nhe cer de
9, a fim de ven cer a distâ ncia en tre as pon tas dos tri lhos dos dois tre chos
ain da em cons tru ção da E. F. lta pu ra a Co rum bá. Em Por to Espe ran ça
em bar cou no Ni o ac, na vio do Lo í de Bra si le i ro, e des ceu o rio Pa ra guai, até 
a foz do Apa, onde fun de ou na tar de de 11, à es pe ra do Sr. Ro o se velt.
Esta vi a gem do che fe da Co mis são Bra si le i ra, no tá vel pela ra pi dez com
que foi re a li za da, cons ti tui o re cor de des se per cur so, que só hoje po de ria
ser ba ti do, vis to es tar con clu í da a cons tru ção da que la es tra da de fer ro e
as sim su pri mi da a ne ces si da de de se fa ze rem os 168 qui lô me tros a ca va lo.

Na ma nhã do dia 11 de de zem bro, che gou o Sr. Ro o se velt ao
pon to em que era es pe ra do pelo Co ro nel Ron don. Vi nha a bor do da
ca nho ne i ra Ri qui el me, na vio de guer ra do Pa ra guai. De po is de sa tis fe i tas
as exi gên ci as do pro to co lo, pela vi si ta do che fe da co mis são bra si le i ra ao 
emi nen te hós pe de do Bra sil, a bor do da que le na vio, con ti nu ou-se a
su bi da do rio, em de man da de Co rum bá.

Des ta ci da de di ri giu-se a ex pe di ção Ro o se velt-Ron don à fa -
zen da das Pal me i ras, no rio Ta qua ri, onde che gou na tar de de 17. Du ran te
esta vi a gem, teve o ex-pre si den te dos Esta dos Uni dos oca sião de ma tar
um ta man duá-ban de i ra, que se de i xou sur pre en der na mar gem do rio.

Che ga dos à fa zen da das Pal me i ras, or ga ni za ram-se as ca ça das
de onça, nas qua is, por de ter mi na ção do Sr. Ro o se velt, só to ma ram par -
te ele, o seu fi lho Ker mit, o Co ro nel Ron don e dois ca bo clos ar ma dos
de aza ga i as, au xi li a res de que os ca ça do res se fa zem acom pa nhar em
oca siões aná lo gas. Os de ma is mem bros da ex pe di ção dis tri bu í ram-se
por di fe ren tes tur mas, en car re ga das de ca çar di ver sos pás sa ros e ma mí -
fe ros, cu jas pe les eram pre pa ra das por pro fis si o na is dos mu se us de his -
tó ria na tu ral de Nova Ior que e do Rio de Ja ne i ro. O fim de to das es sas
ca ça das era o de en ri que cer as co le ções des ses es ta be le ci men tos de ins -
tru ção po pu lar e su prir fal tas, que no pri me i ro de les exis ti am, de exem -
pla res do ta man duá, de on ças bra si le i ras e do nos so ta pir ou anta.

A este res pe i to, cha mou o Co ro nel Ron don mu i to es pe ci al -
men te a nos sa aten ção para uma das ma i o res in jus ti ças que se co me te -
ram nas re fe rên ci as pú bli cas, fe i tas en tre nós, a pro pó si to do Sr. Ro o se -
velt e do ob je ti vo da sua vi a gem. A jul gar pelo que se di zia, o ex-pre si -
den te, não sa ben do como pas sar o tem po, aca ba ra por op tar pelo es por te
de de vas tar as flo res tas bra si le i ras, de ci di do a ma tar to dos os ani ma is
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que che gas sem ao al can ce do seu fu zil. A ver da de, no en tan to, é mu i to
ou tra, dis se-nos o Sr. Ron don; e o Sr. Ro o se velt em nada se pa re ce com
esse ho mem que nos era apre sen ta do como um se qui o so da gló ria de ser
con si de ra do o cam peão mun di al dos ma ta do res de fe ras e o mais exí mio
dos ama do res do tiro ao alvo. A opi nião que nes se sen ti do se for mou deu 
até ori gem a cer tas ati tu des pi to res cas de pes so as que se jul ga ram no de -
ver de to mar so bre si o en car go de ze lar pe los bri os na ci o na is no con cur -
so de tiro ao alvo que en ten de ram abrir con tra qua drú pe des, an fí bi os e
aves. É sa bi do que a Eu ro pa já “se tem mais de uma vez cur va do ante o
Bra sil”... Como con sen tir, pois, à Amé ri ca do Nor te a pre sun ção de
ima gi nar que só ela está isen ta des sa fa ta li da de, que pesa so bre to dos os
po vos, de re co nhe cer a nos sa pri ma zia numa sé rie enor me de ha bi li da -
des, in clu si ve essa de acer tar no alvo? Se ria evi den te men te um de sas tre
para a fama uni ver sal do Bra sil que os nor te-ame ri ca nos se pu des sem
van glo ri ar de pos su ir na pes soa do Sr. Ro o se velt o ati ra dor que, den tro
do nos so pró prio ter ri tó rio, não en con tra ra ou tro que lhe le vas se van ta -
gem. Para ti rar esta ques tão a lim po, en quan to o Ni o ac su bia o Pa ra guai,
não per di am os cam peões da pon ta ria en se jo de al ve jar os mo dor ren tos
ja ca rés. Con vi da do a to mar par te no cer ta me, o Sr. Ro o se velt ace deu (fa -
zen do, aliás, mu i to bons ti ros, ape sar da sua mi o pia), en quan to não des co -
briu a in ten ção com que aqui lo se fa zia; de po is, po rém, evi ta va to das as
oca siões de se sub me ter a tais pro vas. A cer ta al tu ra, o mais bra vo ati ra -
dor bra si le i ro en con trou mo men to aza do para pra ti car uma bela fa ça -
nha. Pas sa va vo an do so bre o rio uma bi gua tin ga: o ati ra dor al ve jou-a; 
o tiro par tiu e a po bre ave caiu. O Sr. Ro o se velt, ao con trá rio do que se
po de ria es pe rar, não viu nes se in ci den te mo ti vo para dar pa ra béns às vi -
sa das in dí ge nas. Para ele, era im per doá vel ma tar qual quer ani mal sem
ob je ti vo fixo, de uti li da de ci en tí fi ca, ou en tão para co mer. Era ne ces sá rio 
re me di ar o mal fe i to, e isto só se po de ria ob ter re co lhen do o pás sa ro
mor to e en tre gan do-o aos cu i da dos dos ta xi der mis tas, a fim de que o
pre pa ras sem para ser in clu í do nas co le ções des ti na das aos mu se us. De -
ram-se as or dens ne ces sá ri as: o Ni o ac pa rou e pes so as fo ram man da das
ao rio apa nhar a bi gua tin ga.

– Tal foi o des fe cho da que le “fe liz tiro”! – con clu iu, iro ni ca -
men te, sor rin do, o nos so ilus tre pa trí cio.
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É pro vá vel que a vi a gem do es ta dis ta ame ri ca no ao Bra sil, à
Argen ti na e ao Chi le vi sas se aqui si ção de co nhe ci men tos de que de pen -
dem a re so lu ção de pro ble mas da po lí ti ca in ter na ci o nal do novo con ti -
nen te. O cer to, po rém, é que as ca ça das ti nham por úni co mó vel sa tis fa -
zer as ne ces si da des do Mu seu de His tó ria Na tu ral de Nova Ior que. Para
bem se com pre en der o in te res se que a esse as sun to li ga va o Sr. Ro o se velt, 
bas ta re fe rir o que ou vi mos do Co ro nel Ron don, isto é: que o Sr. Ro o se -
velt é um apa i xo na do pe los es tu dos de His tó ria Na tu ral, cuja li te ra tu ra
fre qüen ta com tan ta as si du i da de que se acha em dia com to das as obras
re cen te men te pu bli ca das, mu i tas das qua is fi gu ra vam numa pe que na bi bli o -
te ca de que ele se fez acom pa nhar em toda a tra ves sia do ser tão. Des se
gos to pela ciên cia re sul tou na tu ral men te a aten ção por ele dis pen sa da,
quan do no Go ver no dos Esta dos Uni dos, ao Mu seu de Nova Ior que, ao
qual fez con sig nar uma for te do ta ção or ça men tá ria, des ti na da a pro ver
to das as ne ces si da des cri a das pela nova or ga ni za ção que lhe deu, com o
in tu i to de o trans for mar num es ta be le ci men to mo de lar, à al tu ra do grau
de pros pe ri da de da gran de Re pú bli ca ame ri ca na. Pa re ce que o Sr. Ro o se velt 
con si de ra as me di das que nes se sen ti do to mou e os re sul ta dos que com
elas as ob te ve, um dos ma i o res ser vi ços que pôde pres tar à sua pá tria;
e se esse não é o flo rão mais glo ri o so do seu tí tu lo de es ta dis ta, com cer -
te za fará par te do nú me ro dos que mais lhe li son je i am o es pí ri to cul to e
ele va do. Por isso ele con ti nua a em pe nhar-se pelo de sen vol vi men to des sa
par te da sua obra, dan do-lhe o que ain da está ao seu al can ce dar-lhe.

Fal ta vam ao Mu seu exem pla res de gran des ma mí fe ros da Áfri -
ca e da Amé ri ca do Sul; o meio que lhe pa re ceu mais ade qua do e mais se -
gu ro para pre en cher es ses cla ros foi, pri me i ro, ir àque le con ti nen te e de -
po is vir a este, ad qui rir pes so al men te os exem pla res em ques tão.

Vol tan do às ca ça das na fa zen da das Pal me i ras, di re mos que
no dia 21 de de zem bro o Sr. Ro o se velt ma tou a sua pri me i ra onça, um
mag ní fi co exem plar da nos sa can gu çu a çu, o ma i or e mais ter rí vel dos
fe li nos sul-ame ri ca nos. No dia ime di a to ma ta va o Sr. Ker mit a se gun da.
As duas eram de se xos di fe ren tes.

Obti do esse ca sal de on ças, deu-se o Sr. Ro o se velt por sa tis fe i to
no que di zia res pe i to a ca ça das e tra tou de pros se guir vi a gem. Para tal
pres sa ha via um mo ti vo de or dem su pe ri or, que tra zia o es pí ri to do
gran de po lí ti co em cons tan te pre o cu pa ção: era a fe i ção que os acon te ci -
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men tos en tre os Esta dos Uni dos e o Mé xi co ha vi am to ma do, em con se -
qüên cia da ocu pa ção da ci da de de Vera Cruz. Como é sa bi do, o Sr. Ro o -
se velt che fia um dos par ti dos po lí ti cos da Amé ri ca do Nor te e, nes sa
qua li da de, não lhe con vi nha de modo al gum que a pen dên cia di plo má ti -
ca, re sul tan te de tal in ter ven ção, se des se, es tan do ele au sen te do seu
país. Se não se ti ves se an te ri or men te di vul ga do pela im pren sa de todo o
mun do que o ex-Pre si den te Ro o se velt se em pe nha ra na re a li za ção duma 
em pre sa di fí cil e ar ris ca da, nos ser tões bra si le i ros, é mu i to pos sí vel que
ele vi es se a to mar pas sa gem no pri me i ro pa que te de vi a gem para Nova
Ior que. Mas, de po is de es ta rem to dos os olhos vol ta dos para ele, na ex -
pec ta ti va de ve rem como se sa i ria da nova aven tu ra, não ha via, para o
seu ca rá ter for te e im pe ra ti vo, ou tro ca mi nho a se guir se não o de ir até o 
fim do com pro mis so, e levá-lo a sé rio, sem pro cu rar nem ace i tar ate -
nu an tes de di fi cul da des ou di mi nu i ções de tra ba lhos. O de se jo de re -
gres sar logo aos Esta dos Uni dos era gran de; con tu do, por ca u sa dele
não se sa cri fi ca ria a ver da de nem se ilu di ria a boa-fé do mun do, que
es ta va à es pe ra dum fe i to es for ça do e no tá vel. Este es crú pu lo de ser
exa to nos atos e nas pa la vras é uma das fe i ções mais sa li en tes do ca rá -
ter do Sr. Ro o se velt. Por tan to, a ex pe di ção iria até o fim, cus tas se o que 
cus tas se. Ape nas se tra ta ria de abre vi ar o mais pos sí vel a sua ter mi na ção, 
em bo ra com sa cri fí cio dos pro je tos do che fe da co mis são bra si le i ra, re -
la ti vos às ob ser va ções as tro nô mi cas, à ex plo ra ção de aflu en tes do rio
prin ci pal e dos mé to dos a em pre gar nos le van ta men tos to po grá fi cos, etc.

De sis tin do, por to das es sas ra zões, de ir à fa zen da do Fir me,
rico vi ve i ro de on ças e de ca ças de to dos os gê ne ros, re em bar cou o Sr.
Ro o se velt no Ni o ac na tar de de 23 de de zem bro e fez-se rumo ao rio
Cu i a bá, em de man da da fa zen da de S. João, de pro pri e da de do Dr. Cos -
ta Mar ques, pre si den te do Esta do de Mato Gros so. Cin co dias de po is,
apor ta va o Ni o ac a esse es ta be le ci men to pas to ril, onde foi re ce bi do pelo
pre si den te e ou tras au to ri da des da alta ad mi nis tra ção do Esta do.

As ten ta ti vas de ca ça das re a li za das na fa zen da de S. João pe los
Srs. Ro o se velt, o Dr. Cos ta Mar ques e o Co ro nel Ron don fo ram in fru tí fe -
ras. No dia 8 re gres sa va o Ni o ac ao rio Pa ra guai e por ele su bia até a ci da -
de de S. Luís de Cá ce res, ten do an tes fe i to uma pe que na pa ra da na fa zen -
da do Des cal va do, atu al pro pri e da de duma em pre sa nor te-ame ri ca na.
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Da que la ci da de, se guiu a ex pe di ção, ain da no Ni o ac, até o por to 
do Cam po, no rio Se po tu ba; daí pas sou-se para em bar ca ções me no res,
ba te lões, ca no as e uma lan chi nha a va por, que a con du ziu ao por to de
Ta pi ra puã, onde se acha va ins ta la do o ser vi ço de abas te ci men to da
Co mis são das Li nhas Te le grá fi cas.

Em Ta pi ra puã or ga ni zou-se a mar cha por ter ra, atra vés dos
ser tões dos pa re cis e dos nam bi qua ras. Para essa mar cha, man da ra o Co -
ro nel Ron don re u nir uma tro pa de 110 mu a res e 70 bois car gue i ros, dos
que se em pre gam em Mato Gros so no trans por te de car gas em can ga lhas.

Se ria al ta men te in cô mo do e tra ba lho so ter de vi a jar com tão
gran de com bo io; por isso foi a ex pe di ção di vi di da em duas co lu nas:
uma, sob a di re ção do Ca pi tão Amíl car Bo te lho de Ma ga lhães, re ce beu
or dem de to mar a es tra da di re ta para Ju ru e na; a ou tra, de que fa zi am
par te o Sr. Ro o se velt, Co ro nel Ron don, Pa dre Zahm, o Sr. Ker mit e ou -
tros mem bros das duas co mis sões, se guiu para o mes mo des ti no, dan do, 
po rém, uma vol ta, a fim de pas sar por Sal to Belo, so bre o rio Sa cre, e
por Uti a ri ti, so bre o Pa pa ga io. O ob je ti vo des te iti ne rá rio era pro por ci o -
nar ao Sr. Ro o se velt o en se jo de co nhe cer aque las duas ca ta ra tas, enor mes 
re ser va tó ri os de ener gia me câ ni ca, e ver tam bém al gu mas das al de i as dos
ín di os pa re cis, que são em pre ga dos pelo Co ro nel Ron don nos tra ba lhos
de con ser va ção das obras das Li nhas Te le grá fi cas. O Sr. Ro o se velt, que
é um per fe i to co nhe ce dor do grau de pros pe ri da de a que atin gi ram nos
Esta dos Uni dos os pe les-ver me lhas, dos qua is mu i tos são gran des pro -
pri e tá ri os e pa trões de nu me ro sos tra ba lha do res eu ro pe us, de se ja va en -
con trar oca sião de ob ser var, num caso tí pi co, a efi cá cia dos me i os de
ação ul ti ma men te ado ta dos pelo Go ver no bra si le i ro, com o fim de me -
lho rar a tris te si tu a ção dos ín di os e ali vi ar o peso da enor me des gra ça
que os aca bru nha e ex tin gue, des de os prin cí pi os do sé cu lo XVI. Os es -
ta be le ci men tos de Sal to Belo ao Uti a ri ti ca u sa ram mu i to boa im pres são
ao es ta dis ta ame ri ca no e pro vo ca ram-lhe pa la vras de lou vor pela obra
ini ci a da e con ti nu a da, com tan to pa tri o tis mo, pelo Co ro nel Ron don, no
sen ti do de pro te ger os sil ví co las con tra a opres são dos con quis ta do res
ou es po li a do res das suas ter ras e pro por ci o nar-lhes os me i os de evo lu ir
da ci vi li za ção em que es tão para a nos sa. Re la ti va men te a essa ma té ria,
en con trou o Sr. Ro o se velt se me lhan ças en tre o nos so Ser vi ço de Pro te -
ção aos Índi os e o Indi an Ser vi ce dos Esta dos Uni dos, e ma ni fes tou-se
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de ci di da men te pela ne ces si da de de ser man ti da a ori en ta ção atu al que
con sis te em o Esta do se en car re gar di re ta men te da edu ca ção des sa par te 
da sua po pu la ção, pre pa ran do-a para ser ab sor vi da pela mas sa ge ral da
na ção.

Já que fa la mos dos lou vo res do Sr. Ro o se velt, em re fe rên cia à
ação do Co ro nel Ron don a fa vor dos ín di os, vem a pro pó si to alu dir a
um tra ço do seu ca rá ter, ma ni fes ta do de modo in ci si vo, no de cur so des -
ta ex pe di ção.

A tra ves sia pelo in te ri or do ser tão só se faz com enor me dis -
pên dio de ener gia; a cada pas so sur gem em ba ra ços que são ven ci dos à
cus ta de es for ços ina u di tos. Os pe ri gos, as pri va ções, as fal tas de co mo -
di da de, os tra ba lhos in ces san tes e pe sa dís si mos, as no i tes dor mi das ao
re len to, mu i tas ve zes em acam pa men tos ala ga dos por chu vas tor ren ci a is, 
cons ti tu em o qua dro co mum den tro do qual os ho mens ali vi vem, des de 
que ini ci am até que ter mi nam em pre en di men tos des ta na tu re za. O Sr.
Ro o se velt teve, pois, en se jo de ver a nos sa gen te en tre gue a essa fa i na
gi gan tes ca e, ob ser van do a pa ciên cia ines go tá vel com que ela re co me ça va
a luta con tra um novo obs tá cu lo, após ter ven ci do o ou tro, não ces sa va
de a ad mi rar. Cer ta vez, ten do ele fe i to um ca lo ro so elo gio ao es for ço e
à ca pa ci da de de re sis tên cia dos nos sos ofi ci a is e ca bo clos que se acha -
vam em pe nha dos num tra ba lho pe no so e exa us ti vo, dis se-lhe o Co ro nel 
Ron don que re ce bia aque las pa la vras com es pe ci al agra do, como di ta das 
mais pela sim pa tia e pela ami za de do que mes mo por um frio jul ga men to
da ra zão, na aná li se dos fa tos que se es ta vam pas san do. Ime di a ta men te o 
Sr. Ro o se velt re tru cou, com gran de vi va ci da de, em tom enér gi co e de
man do, como ho mem que sabe que rer e não gos ta de ser con tra ri a do:
“Sa i ba, Sr. Co ro nel, que não te nho o há bi to de fa zer elo gi os a nin guém;
digo só o que sin to e o que pen so. Sou um ve ris ta: amo e pra ti co a ver da de 
e a jus ti ça. Não há nada no mun do que me faça fal tar a uma ou in frin gir 
a ou tra.”

Por este epi só dio, po de mos ava li ar a sin ce ri da de e o peso das
opi niões ex ter na das pelo emi nen te es ta dis ta; os lou vo res na sua boca
não são cum pri men tos fú te is, vãs ama bi li da des, des ti na das a en ton te cer
a pes soa a quem são di ri gi das, exal tan do-lhe a va i da de. Ao con trá rio dis -
so, as opi niões do Sr. Ro o se velt são sem pre a ex pres são dum jul ga men -
to me di ta do e pro fun da men te sen ti do.
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A pro pó si to dos nos sos ca bo clos, dis se-nos Ron don, vem a
pêlo lem brar mo-nos do Sr. Sa va ge Lan dor, já que ele tan to tra ba lhou,
aqui no Bra sil e alhu res, para se fa zer re cor da do, to das as ve zes que se
tra ta de vi a gens por ter ri tó ri os mais ou me nos des co nhe ci dos na Eu ro -
pa. Das fa ça nhas que ele pra ti cou no Ti be te, onde, só com au xí lio duma 
má qui na fo to grá fi ca, pôs em de ban da da um cor po de exér ci to en vi a do
para o apri si o nar, bem nos lem bra mos, pois elas nos fo ram con ta das
com cal ma im per tur bá vel e se re na, em con fe rên cia pú bli ca, que du rou
duas ho ras. Em re la ção ao Bra sil, foi o im pá vi do nar ra dor de aven tu ras
um pou co mais pi e do so. Pou pou-nos o des gos to de re ve lar que ha via
des ba ra ta do o nos so exér ci to; con ten tou-se em nos fa zer sa ber que os
nos sos ca bo clos são uns po bres-di a bos, aos qua is ele, Lan dor, com
ame a ças e sus tos, in ti mi da va e to ca va como se fos sem man sas ove lhas.

A vin gan ça é o néc tar dos de u ses; pode-se ima gi nar que o
ex plo ra dor íta lo-in glês va gue a va pe las re giões do Olim po, quan do, ao
ter de se re fe rir aos ca bo clos bra si le i ros, nos tra ba lhos es cri tos em Lon -
dres ou em Pa ris, se re cor da va dos tran ses por que pas sa ra nas ma tas do 
Su cun du ri, por cul pa dos ser ta ne jos que o ti nham aban do na do, de i xan -
do-o so zi nho com a sua ne u ras te nia. Aque la mata era tão gran de, tão
che ia de mis té ri os, tão in son dá vel!... Como sair daí, san to Deus?! Para a
di re i ta, para a es quer da, para a fren te e para trás, sem pre as mes mas
ár vo res e os mes mos as som bros... Para onde, pois, di ri gir os pas sos
in cer tos, sem o re ce io de ir cada vez mais para o in te ri or do ar vo re do
im pas sí vel e ame a ça dor? E que es ta ri am ocul tan do aque les tron cos de
ca ta du ra tão si nis tra e hos til! Com cer te za es ta vam ali co bras, on ças e 
ín di os fe ro zes... Ah! Se ao me nos hou ves se ali, à mão, a me tra lha do ra
Ma xim, que o mi nis tro da Agri cul tu ra lhe não quis for ne cer!... Ago ra
es ta va tudo per di do. Ti nha de mor rer para ali, tris te, de sam pa ra do, sem
ao me nos ter o con so lo de ver o céu lu mi no so, por que, se al ça va os
olhos la cri mo sos, lá es ta va a in fer nal abó ba da de ver du ra que, por toda a 
par te, o abra ça va, opri mia, su fo ca va!

De vi am, de fato, ter sido pa vo ro sa men te ter rí ve is os três dias
pas sa dos pelo in di to so ex plo ra dor no in te ri or da que la mata; e, já que se
via res ti tu í do às carí ci as da ci vi li za ção, no seu ga bi ne te de tra ba lho em
Lon dres ou Pa ris, jus to era que se apro ve i tas se das van ta gens da que le
mo men to para se vin gar. Essa vin gan ça, po rém, de via re ca ir so bre toda
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a raça dos ca bo clos, sem ex ce ção dos que ca ri do sa men te o ha vi am pro -
cu ra do, so cor ri do e re con du zi do ao ca mi nho de Ma na us.

No en tan to é pos sí vel que o Sr. Lan dor não te nha pre ci sa do
se em bri a gar com o néc tar da vin gan ça para al can çar a ins pi ra ção das
fan ta si as que es cre veu a res pe i to dos ser ta ne jos bra si le i ros: a ima gi na ção 
de que ele é do ta do só por si bas ta para ex pli car a cri a ção de to dos os
seus con tos.

O Sr. Ro o se velt, por exem plo, re la tou ao Co ro nel Ron don o
se guin te epi só dio: Qu an do ele exer cia a pre si dên cia dos Esta dos Uni -
dos, foi o Sr. Lan dor às Fi li pi nas. Os ofi ci a is do exér ci to de ocu pa ção
re ce be ram o vi si tan te com as ma i o res con si de ra ções e pro por ci o na -
ram-lhe os me i os de re a li zar uma vi a gem pelo in te ri or das ilhas. Pois a
ima gi na ção do fe cun do ex plo ra dor não pre ci sou mais do que isso, para
vir re la tar à Eu ro pa em bas ba ca da que ha via re a li za do ar ris ca dís si mas ex -
pe di ções, no de cur so das qua is des co bri ra, en tre ou tras co i sas es pan -
to sas, uma tri bo de ín di os bran cos!

Mas, a res pe i to des te caso, foi o Sr. Ro o se velt quem teve de
com ple tar os seus co nhe ci men tos, por que o Co ro nel Ron don lhe re fe riu
que, numa das con fe rên ci as ha vi das no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, quan do 
se tra ta va das pre li mi na res da ex pe di ção que o Sr. Lan dor não re a li zou ao
ser tão com pre en di do en tre o Ara gua ia e o Ma de i ra, na al tu ra do pa ra le lo
de 11º, o des co bri dor das nas cen tes do Gan ges e da que la tri bo de ín di os
bran cos re fe ri ra ao Dr. Pe dro de To le do, na pre sen ça do Sr. Se na dor
Alcin do Gu a na ba ra, do dire tor da con ta bi li da de da que le Mi nis té rio e dele, 
Ron don, que o Go ver no dos Esta dos Uni dos ha via pos to à sua dis po si -
ção, para a alu di da ex pe di ção ao in te ri or das Fi li pi nas, até en tão des co -
nhe ci do, um na vio de guer ra, con tin gen tes do exér ci to e to dos os re cur -
sos que fo ram pe di dos e jul ga dos ne ces sá ri os pelo ex plo ra dor.

O Sr. Ro o se velt riu a bom rir ao ter co nhe ci men to de atos
que pra ti ca ra sem o sa ber, ao tem po da sua pre si dên cia. “O Sr. Lan dor”
– co men tou ele – “é um des co bri dor ter rí vel! Des co bre ter ras inex plo ra -
das nas Fi li pi nas, des co bre tri bos de ín di os bran cos, e, não sa tis fe i to
com isso, ain da des co bre na vi os de guer ra e o mais que foi pos to à sua
dis po si ção pelo Go ver no ame ri ca no!”

Mas, vol te mos ao iti ne rá rio da ex pe di ção Ro o se velt-Ron don,
que es tá va mos acom pa nhan do. Che gan do ao Uti a ri ti, teve o ilus tre hós -
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pe de o des gos to de re ce ber um te le gra ma com a no tí cia de que em
Nova Ior que aca ba va de fa le cer a sua so bri nha, que o acom pa nha ra,
bem como à Mis tress Ro o se velt, nas vi si tas ao Rio de Ja ne i ro, S. Pa u lo,
Uru guai, Argen ti na e Chi le.

Ain da em Uti a ri ti a co lu na ex pe di ci o ná ria se di vi diu mais uma 
vez, des ta can do-se dela nova tur ma, que re ce beu a mis são de em bar car
em ca no as no rio Pa pa ga io e des cê-lo ex plo ran do-o e pro ce den do ao
seu le van ta men to to po grá fi co. Essa tur ma fi cou or ga ni za da com um
mem bro da co mis são ame ri ca na, Ca pi tão Antony Fi a la, e ou tro da bra si le i -
ra, Te nen te Alci des La u ri o dó de San ta na. A des ci da do Pa pa ga io ini ci ou-se
a 7 de fe ve re i ro; no mes mo dia as ca no as na u fra ga ram numa ca cho e i -
ra, onde o Ca pi tão Fi a la es te ve em sé rio ris co de mor rer afo ga do. Fe liz -
men te, foi sal vo por um dos ca no e i ros da ex pe di ção, que para tal con se -
guir teve de ex por a gran des pe ri gos a pró pria vida. Re a bas te ci da a tur -
ma de ví ve res per di dos, re co me çou ela a sua mis são de re co nhe ci men to
do Pa pa ga io, pelo qual en trou no Ju ru e na e, em se gui da, no Ta pa jós e 
no Ama zo nas, re co lhen do-se a Ma na us sem ou tro in ci den te dig no de
nota.

Da ex plo ra ção fe i ta, o prin ci pal re sul ta do que se co lheu para a 
ge o gra fia foi o de se ve ri fi car que o rio Sauê-u-iná 1 de i ta as suas águas
no Pa pa ga io (Sa u e ru i ná) e não no Ju ru e na, onde se su pu nha que ele en -
tra va di re ta men te.

A tur ma dos Srs. Ro o se velt e Ron don pros se guiu com des ti -
no à es ta ção te le grá fi ca e des ta ca men to do Ju ru e na, onde, pela pri me i ra
vez, se en con trou com re pre sen tan tes da gran de na ção nam bi qua ra.
Assim, o ex-pre si den te dos Esta dos Uni dos con ti nu a va a ser amis to sa -
men te re ce bi do pe los go ver nos dos po vos, em cu jos ter ri tó ri os ia en -
tran do: em Uti a ri ti, teve a sa tis fa ção de en con trar o Amu re Co lu i zo ro cê, 
a quem con vi dou para um al mo ço, mais ou me nos pro to co lar; em Ju ru e na, 
re ce beu os cum pri men tos e vo tos de boas-vin das (está cla ro que em lín -
gua nam bi qua ra) do che fe Ca va ig nac. Cre mos que hou ve nes sa oca sião
um pe que no es que ci men to da eti que ta pro to co lar, re la ti va men te à to a le te
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com que se apre sen ta ram ca va lhe i ros e da mas do sé qüi to do es ti má vel
che fe nam bi qua ra; mas, bem con si de ra do, nada ha via que pu des se cho -
car o ilus tre hós pe de, por que os tra jes na ci o na is des tes ín di os só de sa -
gra da ri am às pes so as não apa i xo na das pelo “ve ris mo”.

Nos dois dias em que a ex pe di ção per ma ne ceu nes te lu gar,
deu o Sr. Ro o se velt lar gas ao seu há bi to cons tan te de se ba nhar nos rios. 
E se há águas que se pos sam con si de rar se du to ras, cer ta men te são as do 
Ju ru e na, que cor rem pu rís si mas e le ve men te es ver de a das so bre um le i to
de are ia bran ca, mu i to fina e ma cia. Aliás, não hou ve rio, em cu jas pro xi -
mi da des a ex pe di ção pas sas se, que não re ce bes se nas suas on das o cor po
pos san te do gran de ame ri ca no. Era sem pre pela ma nhã, an tes do al mo ço,
que o Sr. Ro o se velt ia to mar os seus ba nhos, du ran te os qua is se com -
por ta va como um exí mio na da dor; nem mes mo a pro xi mi da de duma
ca cho e i ra o in ti mi da va: o seu ma i or pra zer era fi car á flor d´água, bo i an do,
e de i xar-se ir des li zan do rio aba i xo, mu i tas ve zes para bem lon ge das
mar gens.

Não se de pre en da daí que ele seja afo i to ou pou co pru den te.
Impru dên cia quer di zer au sên cia de cir cuns pe cção ou de exa me pré vio
das cou sas que nos ro de i am, para se sa ber se al gu ma de las nos ame a ça
ou cons ti tui pe ri go. Ora, esta qua li da de, é bem de ver, não po de ria fal tar 
a um ho mem da es ta tu ra mo ral do ex-pre si den te dos Esta dos Uni dos.
Ele é um dos que sa bem ali ar à pru dên cia a co ra gem, isto é, dos que
têm fir me za na ação em pre en di da, mes mo quan do haja ris cos e pe ri gos
a ven cer, es tan do eles já an te ri or men te co nhe ci dos, me di dos e pe sa dos.
De ma is, há no Sr. Ro o se velt uma gran de dose de amor-pró prio; mu i tas
cou sas ele fa zia por que as via fa zer o Co ro nel Ron don; não que ria dar
di re i to a que se pen sas se não ser ele ca paz de pas sar pe los mes mos tra -
ba lhos e pri va ções a que os ou tros se ofe re ci am. Aos seus olhos, de
nada va lia a cir cuns tân cia de ser Ron don um ve te ra no de gran des cam -
pa nhas do ser tão, às qua is du ram 25 anos; ao pas so que para ele, Ro -
o se velt, a que es ta va fa zen do não pas sa va dum epi só dio in ter ca la do na
sua vida de po lí ti co e de ho mem de ga bi ne te, com há bi tos já in ve te ra dos 
por um uso cons tan te de mais de 50 anos.

O Co ro nel Ron don está re sol vi do a con ti nu ar na prá ti ca
cons tan te de não con du zir ca de i ra para se as sen tar nos pou sos e acam -
pa men tos. Pois tam bém o Sr. Ro o se velt não se apro ve i ta rá do pri vi lé gio
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que lhe que ri am dar nes ses lu ga res, para o seu uso in di vi du al e ex clu si vo:
uma ca de i ra; sen tar-se-á no chão, num toco de ma de i ra, em qual quer
par te, con tan to que faça como os ou tros fi ze rem. Nes sas con di ções, foi
o che fe bra si le i ro quem teve de ce der: as sim Ron don se sen ta va na ca -
de i ra, para ver o seu hós pe de e ami go ace i tar aque la que lhe era des ti -
na da. Cada um dos dois che fes ti nha a sua or de nan ça. Mas o Co ro nel
Ron don, che ga do aos pou sos e da das as or dens de ser vi ço, to ma va a
es pin gar da e em bre nha va-se no mato. Ia à pro cu ra de caça e não con -
sen tia que pes soa al gu ma o acom pa nhas se, nem mes mo o seu or de nan ça.
Iden ti ca men te o Sr. Ro o se velt, nas suas ca ça das, ia so zi nho.

E o mais im por tan te é que to das es sas cou sas ele as fa zia mu i to 
bem-fe i tas: vi gor fí si co, ca pa ci da de de re sis tên cia à fa di ga, boa dis po si ção
de âni mo, qual quer que fos se o in cô mo do da vi a gem, a ca va lo, em ca noa
ou a pé, cas ti ga do por so a lhe i ras in cle men tes ou com as rou pas en char ca -
das de água das gran des pan ca das de chu va, nun ca lhe fal ta ram; e de to -
das as pro vas a que vo lun ta ri a men te se sub me tia saía vi to ri o so. 

Vol te mos ao iti ne rá rio da ex pe di ção: 
Do Ju ru e na, fez-se a mar cha em di re ção a Cam pos No vos da

ser ra do Nor te, onde exis te uma in ver na da de gado e de ani ma is car gue i ros 
per ten cen tes  à Li nha Te le grá fi ca. Ali man dou o Co ro nel Ron don subs -
ti tu ir as mon ta ri as da ex pe di ção, que já se acha vam can sa das. Pros se -
guiu-se a vi a gem em de man da da es ta ção de José Bo ni fá cio, pró xi ma do
rio da Dú vi da, no pon to em que se de ve ria ini ci ar a na ve ga ção. 

De acor do com o que dis se mos an te ri or men te, a ex pe di ção
Ro o se velt-Ron don es ta va di vi di da em três tur mas: uma des ceu o rio Pa -
pa ga io; a ou tra era essa, cujo iti ne rá rio vi e mos acom pa nhan do e que se
des ti na va a re co nhe cer e es tu dar o rio da Dú vi da; e a ter ce i ra era a da
che fia do Ca pi tão Amíl car de Ma ga lhães. Esta úl ti ma, de Ju ru e na até
José Bo ni fá cio, mar chou na van guar da da que vi nha com o Sr. Ro o se -
velt, pre ce den do-a sem pre de 24 ho ras, com o en car go de ir pre pa ran do 
a pas sa gem, re pa ran do as pon tes, pon ti lhões e es ti va dos exis ten tes ao
lon go da es tra da. No pon to de che ga da co mum, de vi am as duas se pa -
rar-se de novo, se guin do uma pelo rio já no me a do e a ou tra, a do Ca pi -
tão Amíl car, com des ti no aos rios Co me mo ra ção de Flo ri a no, Pi men ta
Bu e no e Ji-Para ná, aflu en tes, o pri me i ro do se gun do, os qua is pela sua
con fluên cia for mam o Ji-para ná ou Ma cha do. Em se gui da, en tra ri am no 
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Ma de i ra e dali iri am para Ma na us. Esta vi a gem foi re a li za da sem ou tro
aci den te se não o do na u frá gio so fri do pelo Ca pi tão Amíl car, na oca sião
em que es ta va pro ce den do ao le van ta men to to po grá fi co dum tre cho do
Ji; per de ram-se to das as ca der ne tas dos tra ba lhos já exe cu ta dos, mas não 
hou ve fe liz men te de sas tres pes so a is a la men tar.

A tur ma de ex plo ra ção do Dú vi da em bar cou numa flo ti lha de 
sete ca no as, cons tru í das ex pres sa men te para esse fim, no dia 27 de fe ve -
re i ro. A 14 de abril, en con trou ela os pri me i ros ran chos de se rin gue i ros,
os qua is, par tin do do Ma de i ra e su bin do o Ari pu a nã, ha vi am to ma do
pelo ga lho des te, ao lado di re i to, de no mi na do rio Cas ta nha, es ta be le cen -
do-se nes se pon to. Daí se con clui que o rio des co ber to no alto ser tão do 
no ro es te mato-gros sen se em 1909, e que re ce be ra o nome de Dú vi da,
era o mes mo que se co nhe cia na foz pelo nome de Cas ta nha. Ha via, po -
rém, já al guns dias que o co ro nel lhe im pu se ra nova de sig na ção: ele se
cha ma va ago ra rio Ro o se velt, e tal é, des de essa data, a sua de no mi na ção 
ofi ci al.

No dia 26 de abril, che ga va a ex pe di ção Ro o se velt-Ron don ao
pon to da con fluên cia dos dois ga lhos do Ari pu a nã – Ro o se velt e Ari pu a -
nã – onde se acha va acam pa do o Te nen te Pi ri ne us, vin do de Ma na us,
com um bar co a va por, para o fim de ali aguar dar a sa í da dos ex pe di ci o -
ná ri os. Esta pro vi dên cia fora ado ta da pelo Co ro nel Ron don em 1913,
quer di zer, na épo ca da or ga ni za ção da ex pe di ção, por que o co ro nel ti nha
como cer to que, a não se ve ri fi car a hi pó te se de ser o rio da Dú vi da aflu en -
te do Ji-pa ra ná, só o se ria des se que foi in di ca do ao Te nen te Pi ri ne us.

O bar co a va por era o avi so flu vi al Ci da de de Ma na us; acha -
va-se fun de a do um pou co aba i xo do pon to em que o Te nen te Pi ri ne us
ha via ins ta la do o seu acam pa men to, por que uma ca cho e i ra de nome
Mata-matá lhe in ter cep ta va a pas sa gem. No dia 27, fez o Sr. Ro o se velt o 
seu úl ti mo tre cho de vi a gem em ca noa, di ri giu-se para o Ci da de de Ma na us; 
e a 28, re u ni dos a bor do des se bar co to dos os ex pe di ci o ná ri os, ini ci ou-se
a na ve ga ção rumo à ca pi tal do Ama zo nas. Na ma dru ga da de 30, che ga -
va a essa ci da de, de onde par tiu com des ti no a Be lém do Pará no dia 1º
de maio. Fi nal men te, des ta ci da de, aon de che gou a 5, se guiu o Sr. Ro o -
se velt no dia ime di a to para Nova Ior que.

Os nu me ro sos epi só di os re la ti vos à des ci da do rio da Dú vi da
se rão mi nu ci o sa men te re la ta dos nas con fe rên ci as, já anun ci a das, do Co -
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ro nel Ron don. Aqui nos li mi ta re mos a di zer que a na ve ga ção foi mu i tís -
si mo pe no sa: a cada pas so era ne ces sá rio in ter rom pê-la para se ar ras ta -
rem por ter ra as ca no as, atra vés das ma tas, aon de se iam abrin do ca mi -
nhos, der ru ban do-se, na oca sião, ár vo res se cu la res.

Em cer to mo men to, deu-se um hor ro ro so de sas tre: a ca noa
em que vi a ja va o Sr. Ker mit Ro o se velt foi ar re ba ta da pelo tur bi lhão das
águas e afun dou-se. Um dos ca no e i ros pe re ceu afo ga do; o Sr. Ker mit e
ou tro ca no e i ro con se gui ram sal var-se, na dan do.

Du ran te a vi a gem, per de ram-se qua tro ca no as, des pe da ça das
de en con tro às pe dras: cons truíram-se três em subs ti tu i ção da que las.

O Sr. Co ro nel Ron don, numa das suas ha bi tu a is in cur sões
pelo in te ri or da flo res ta, es ca pou de ser fle cha do por ín di os, dos qua is
se ia apro xi man do, sem o sa ber e sem os ver, atra í do pe las suas vo zes,
que imi ta vam a dos ma ca cos. O que o sal vou do imi nen te pe ri go em
que se viu en ro di lha do foi um dos cães de caça, que, fe ri do por fle cha,
co me çou a la tir do lo ro sa men te. Tal ocor rên cia pôs o Co ro nel Ron don
de so bre a vi so a tem po de se po der re ti rar para o acam pa men to.

Esses ín di os per ten cem a uma tri bo nova; pelo exa me de ár -
vo res der ru ba das, ve ri fi cou-se que eles ain da usam ma cha dos de pe dra e 
que não têm, por tan to, con tato com os ci vi li za dos.

Na úl ti ma fase da ex pe di ção, so freu o Sr. Ro o se velt gra vís si -
mo ata que de fe bres pa lus tres. Foi tra ta do pelo Dr. Ca ja ze i ra, mé di co do 
Exér ci to e mem bro da Co mis são Bra si le i ra. Che gou a Ma na us ain da
bas tan te do en te; aí teve de su je i tar-se a uma in ter ven ção ci rúr gi ca.

De po is dis so fi cou bas tan te ali vi a do dos in cô mo dos que o
ator men ta vam; mas, ain da as sim, saiu de Be lém do en te.

Pela ex po si ção an te ri or se vê que os tra ba lhos da ex pe di ção
Ro o se velt-Ron don se ini ci a ram a 11 de de zem bro de 1913 e ter mi na ram 
a 7 de maio de 1914. Fal ta ram, pois, qua tro dias ape nas para que abran -
ges sem o pe río do de cin co me ses, du ran te os qua is o Co ro nel Ron don
es te ve di a ri a men te no mais es tre i to con ví vio com o es ta dis ta ame ri ca no.

Qu an tas cou sas in te res san tes não te ria tido ele oca sião de
ou vir, no de cur so de con ver sas em que o seu ilus tre in ter lo cu tor, no
aban do no da in ti mi da de, sem te mor das in dis cri ções dos re pór te res,
da ria lar gas às suas apre ci a ções so bre fa tos da po lí ti ca mun di al e às suas
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opi niões re fe ren tes aos po vos e aos go ver nos da Amé ri ca e da Eu ro pa?
A pro ba bi li da de de exis ti rem al gu mas in dis cri ções era tão evi den te, que,
numa das pa les tras que ti ve mos com o Sr. Co ro nel Ron don, no Ho tel
Gu a na ba ra, ou sa mos ar ris car, nes se sen ti do, al gu mas per gun tas, na es pe -
ran ça de que o ilus tre ser ta nis ta nos não to mas se por im por tu nos. O
de ver do re pór ter em ma té ria de en tre vis tas é mar char fir me e re so lu to
em de man da do ob je ti vo que de se ja al can çar, acon te ça o que acon te cer.
De res to, o Sr. Ron don, ha bi tu a do às ma nhas e ne ga ças dos ín di os,
co nhe ce dor das su ti le zas do es pí ri to hu ma no, só nos di ria aqui lo que,
re al men te, qui ses se di zer. Assim, ar ris ca mos as nos sas per gun tas. E
fo mos fe li zes. O Sr. Ron don teve a gen ti le za de nos for ne cer a tão al me -
ja da en tre vis ta, que será a cha ve de ouro com que en cer ra re mos hoje a
sé rie de ar ti gos que, já há dois me ses, vi mos pu bli can do acer ca dos seus
mo nu men ta is tra ba lhos nas re giões mato-gros sen ses.

– Hou ve quem afir mas se que o Sr. Ro o se velt vi e ra ao Bra sil
com as mes mas idéi as que para aqui têm tra zi do tan tos es tran ge i ros ilus -
tres: des co brir o nos so país e o nos so povo e re ve lá-los ao mun do, o pri -
me i ro como ce ná rio de be lís si mos qua dros da na tu re za agres te, e o
se gun do como um com pos to de mes ti ços in do len tes e bo ça is, in ca pa zes 
de se cons ti tu ir em na ção ci vi li za da...

– Enga na ram-se re don da men te os que as sim pen sa ram, dis -
se-nos, sor rin do, o Sr. Co ro nel Ron don. O Sr. Ro o se velt só duma des -
co ber ta se van glo ri ou: foi a da can ja.

– Da can ja?!
– Sim, da can ja. Para ele, esse pra to, tão nos so co nhe ci do,

cons ti tu iu uma ver da de i ra re ve la ção. Não se can sa va de o elo gi ar nem
de o ver fi gu rar no car dá pio de to das as re fe i ções. Afir ma va que o iria
tor nar co nhe ci do nos Esta dos Uni dos. Enquan to es ti ve mos em lu ga res
em que era pos sí vel ad qui rir ga li nhas, com elas se pre pa ra va a can ja do
Sr. Ro o se velt, ao al mo ço e ao jan tar. Qu an do nos vi mos no in te ri or do
ser tão bra vio, na ve gan do águas do an ti go Dú vi da, aba tía mos a tiro, na
flo res ta, ja cus e ja cu tin gas, pois es sas aves se pres tam àque le fim tão
bem como as ga li nhas.

– É cu ri o so! No tem po do Impé rio, di zia-se que o nos so mo -
nar ca era gran de apre ci a dor da can ja. Ago ra é o Sr. Ro o se velt...
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– Qu an to ao im pe ra dor, não sei; mas, quan to ao Sr. Ro o se -
velt, pode-se di zer que ele foi da qui re sol vi do a nun ca mais dis pen sar
esse pra to. Além dis so, o ilus tre hós pe de acha va ex ce len te o nos so fe i -
jão, e mu i tas ve zes se fez ser vir do que era pre pa ra do no cal de i rão da
co zi nha para os ca ma ra das e pra ças do con tin gen te.

“Mas o es sen ci al ao nos so pon to é que o ex-pre si den te da
Amé ri ca do Nor te não des co briu o Bra sil e se ria dis so in ca paz, por que é
um ho mem reto e sé rio, em ab so lu to aves so ao sis te ma de se ser vir de
tru ques para abu sar da ig no rân cia alhe ia ou en ga nar a quem quer que
seja. Po dem to dos es tar cer tos de que o Sr. Ro o se velt não acom pa nha,
nos seus pro ces sos, a tur ba mul ta des ses hós pe des ilus tres, nem re for ça o 
coro de mal si na ções que eles le van ta ram con tra a ín do le, o ca rá ter e a
mo ra li da de do povo bra si le i ro. Ele viu os nos sos pa trí ci os tra ba lhan do e 
com eles con vi veu bas tan te tem po; pode, por tan to, jul gá-los com es pí ri -
to de ver da de e de jus ti ça.

“Cer ta oca sião, es tá va mos to dos en tre gues aos ár du os tra ba -
lhos de va rar, por ter ra, uma ca cho e i ra. Era ao cair do dia. O Sr. Ro o se -
velt, ao lado do che fe bra si le i ro, acom pa nha va com aten ção o es for ço e
a boa von ta de dos nos sos ca no e i ros. De re pen te, não se pôde con ter e
ex cla mou: ‘E di zem que os bra si le i ros são in do len tes...  Pois, meu caro
Co ro nel, um país que pos sui fi lhos como es tes (e as sim fa lan do, apon ta -
va os bra si le i ros pre sen tes) está des ti na do a ir mu i to lon ge.’ Em mu i tas
ou tras oca siões, ex ter nou apre ci a ções idên ti cas a essa; e ti nha au to ri da de 
para o fa zer, por que co nhe cia e sa bia ava li ar o es for ço enor me que re -
pre sen ta a obra re a li za da pe los bra si le i ros na con quis ta do in te ri or do
Bra sil. A cons tru ção da li nha te le grá fi ca de Cu i a bá ao Ma de i ra, por
exem plo, le va da a efe i to ex clu si va men te com tra ba lha do res na ci o na is,
re pre sen ta, na opi nião do es ta dis ta ame ri ca no, um es for ço só ex ce di do
pelo que foi em pre ga do na aber tu ra do ca nal do Pa na má.

– É bem con so la dor, dis se mos nós, o que o Sr. Co ro nel nos
está a di zer. Pela pri me i ra vez na vida, ou vi mos pa la vras que en cer ram
um ju í zo ani ma dor so bre a ín do le do nos so povo e a sua ca pa ci da de
para o tra ba lho. E isso de i xa en tre ver que o Sr. Ro o se velt te ria tam bém,
acer ca do Rio de Ja ne i ro, uma opi nião ori gi nal, sua; se ria in te res san te 
co nhe cê-las, por que já es ta mos far tos de re fe rên ci as às be le zas da nos sa
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baía, com as suas mon ta nhas e pe nhas cos, e à nos sa tão de can ta da na tu -
ra le za...

– Com cer te za, afir mou o Sr. Ron don, to dos fi ca rão ad mi ra -
dos quan do sou be rem que, na opi nião do Sr. Ro o se velt, o Rio não é só
mais belo e mais bem ilu mi na do do que Nova Ior que, Pa ris, Lon dres e
Was hing ton, como tam bém su pe ri or a es sas ci da des em po lí cia, hi gi e ne,
lim pe za e cal ça men to. Só Ber lim é que se pode ga bar de pos su ir me lhor
hi gi e ne e lim pe za mais cu i da do sa.

O em pre en di men to da trans for ma ção da ve lha ci da de co lo ni al, 
que era o Rio, na atu al Ca pi tal da Re pú bli ca, di zia o Sr. Ro o se velt, é
com pa rá vel, em ar ro jo e es for ço, ao que se fez para des bra var o fa ro es te 
bra si le i ro.

– Qu an to à ilu mi na ção, ob je ta mos, já foi dito isso mes mo, e
che gou-se até a fri sar ale gre men te essa su pe ri o ri da de, como jus ti fi ca ti va
do pe di do di ri gi do ao Go ver no para man dar apa gar, pelo me nos, 99%
das lâm pa das pú bli cas... Qu an to ao res to, po rém, prin ci pal men te no que 
diz res pe i to à  po lí cia, não po de mos con ter a nos sa ad mi ra ção ao sa ber
que nada te mos a in ve jar às de Lon dres e Pa ris. Nes se caso, ar ris ca mos,
le va mos a pal ma a Bu e nos Ai res, Mon te vi déu, San ti a go do Chi le?...

– Nas nos sas con ver sas, vá ri as ve zes pro cu ra mos en ca mi nhar
o Sr. Ro o se velt para esse ter re no das com pa ra ções en tre as re pú bli cas
sul-ame ri ca nas. Ele, po rém, sem pre se mos trou mu i to cir cuns pec to a tal
res pe i to... Li mi ta va-se a di zer que, em adi an ta men to e pro gres so, o Bra sil,
o Chi le e a Argen ti na es ta vam em igual da de de con di ções. O má xi mo do
que se per mi tia ex ter nar era que, no Chi le, o Go ver no ain da se acha mu i -
to li ga do ao cle ro ca tó li co e por ele for te men te in flu en ci a do. Pa re cia-lhe
isto um se não na po lí ti ca da que la re pú bli ca. A tal res pe i to, en ten dia ser
me lhor e mais adi an ta da a si tu a ção do Bra sil e a da Argen ti na.

Uma ou duas ve zes, no to can te a esse pon to, o Sr. Ro o se velt
alu diu às  pos sí ve is van ta gens que de cor re ri am duma en ten te en tre o Bra -
sil e os Esta dos Uni dos, para im pe dir toda e qual quer agres são ao con ti -
nen te. Esta opi nião, com bi na da com a que ele che gou a ex ter nar em pú -
bli co, so bre os pa í ses que, por não te rem a dis ci pli na e a ener gia in dis -
pen sá ve is à luta do pro gres so, não me re cem o nome de es ta dos in de -
pen den tes, de fi ne todo o seu pen sa men to com re la ção ao nos so país.
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– Tam bém a nós, dis se mos, nos pa re ce cla ro esse pen sa men -
to, pois se aos Esta dos Uni dos con vém uma es pé cie de ali an ça com o
Bra sil, é por que eles têm do Bra sil um con ce i to ele va do, achan do-nos
dig nos do nome de Esta do in de pen den te.

– Não há dú vi da, con fir mou o Co ro nel Ron don, que esse é o
modo de sen tir do Sr. Ro o se velt. Dis cor ren do acer ca do fu tu ro do Bra -
sil, de cla ra va ele que o nos so país re a li za rá no sé cu lo XX pro gres sos tão
con si de rá ve is como os que os Esta dos Uni dos re a li za ram no sé cu lo pas -
sa do. E que bela cou sa não será se um dia se des co brir que o Sr. Ro o se -
velt, além de tudo, é um pro fe ta?...

“E, com cer te za, ele o está mos tran do. Quer ver? Ao tem po
da expe di ção, nin guém pen sa va ain da em apro ve i tar as enor mes ri que -
zas que exis tem nos nos sos cam pos de cri a ção. Entre tan to, já o Sr. Ro o -
se velt va ti ci na va bem pró xi ma a épo ca em que a pe cuá ria no Bra sil ocu -
pa ria lu gar pro e mi nen te no con jun to dos nos sos re cur sos eco nô mi cos e 
acres cen ta va que ao Bra sil com pe tia to mar a di an te i ra de to dos os pa í ses 
nes te ramo de in dús tria. Os Esta dos Uni dos, a Aus trá lia e a Argen ti na
ma ni fes tam de ci di da ten dên cia para di mi nu ir os seus re ba nhos, e vão,
ra pi da men te, subs ti tu in do os seus cam pos de cri a ção pe los de la vou ra.
A pri me i ra des sas na ções, an ti ga men te gran de ex por ta do ra de gado, está 
ago ra im por tan do-o em avul ta da es ca la.

“E a res pe i to de epi só di os ocor ri dos du ran te os dois qua triê -
ni os da sua pre si dên cia, não terá dito o Sr. Ro o se velt al gu ma cousa in te -
res san te? Não será in dis cre ta esta per gun ta?

“Por cer to que não. O che fe da ex pe di ção bra si le i ra não é de -
po si tá rio de ne nhum se gre do de es ta do e nem era de pre su mir que sim -
ples con ver sas en tre com pa nhe i ros duma ex cur são ci en tí fi ca se pu des -
sem re ves tir dou tro as pec to que não o de des pre ten ci o sa tro ca de idéi as
usu a is en tre ho mens que, ao fim de al gum tem po de cons tan te fre qüên -
cia, des co brem inú me ros mo ti vos de mú tua sim pa tia pe los sen ti men tos
e pelo ca rá ter de cada um, tor nan do-se, por isso, bons ami gos. Ca rac te -
ri za vam-se es sas pa les tras pe los seus mu i tos tra ços de aban do no e de
des pre ten são e não se apre sen ta vam em for ma de con fi dên ci as, pro pri a -
men te di tas. Para se aju da rem a pas sar o tem po, re cor re ram os dois, em
cer tas oca siões, às ane do tas, que mu i tas ve zes pin tam um ca rá ter, de -
nun ci am uma ati tu de, sim bo li zam um mo men to, des cre vem um per so -
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na gem, mar cam uma épo ca. E tais ane do tas pro du zem o de se ja do efe i to 
pelo in te res se que nos des per ta o nar ra dor, vis to como a ami za de tem
esse dom de va lo ri zar para nós as mí ni mas cou sas que se li gam à vida da 
pes soa a quem es ti ma mos. Mas, para os es tra nhos, de nada va lem e não
pas sam de fu ti li da des.

– Mas, co ro nel, são cou sas exa ta men te des sa na tu re za que de -
se já va mos co nhe cer. Pois não será de gran de in te res se para to dos co -
nhe cer es ses tra ços, al guns dos qua is nos pro por ci o na rão, tal vez, en se jo
de des co brir uma nova fe i ção des se ca rá ter que im pres si o na to das as
ima gi na ções, pela for ça e ori gi na li da de das suas múl ti plas ma ni fes ta ções, 
ago ra como ca u bói, de po is como guer re i ro, daí a pou co como es ta dis ta
e pu bli cis ta de nome con sa gra do e de in fluên cia mun di al, e, afi nal,
como ex plo ra dor dos de ser tos da Áfri ca e dos ser tões bra si le i ros?

– Está bem, ob ser vou o Sr. Co ro nel Ron don, sor rin do ama -
vel men te. Mas, que i xe-se de si mes mo e da sua amá vel in sis tên cia em
ou vir es sas ane do tas, se elas não des per ta rem o de se ja do in te res se.

“Qu an do o Sr. Ro o se velt era pre si den te, ha via no Exér ci to
dos Esta dos Uni dos um ge ne ral de ex ce len te apa rên cia, bom ci da dão e
me lhor pai de fa mí lia: mas... ex ces si va men te pa ca to e, mi li tar men te fa -
lan do, tal vez ine fi ci en te. O Sr. Ro o se velt bem o co nhe cia, pois cons tan te -
men te o via em pa lá cio e em qua se to dos os lu ga res em que era obri ga -
do a com pa re cer, em ra zão das suas fun ções de Che fe de Esta do. Por
fim, en ten deu ti rar a lim po até que pon to a re a li da de dos fa tos cor res -
pon dia àque las apa rên ci as. Cer to dia, foi o ge ne ral dis tin gui do com um
con vi te do Pre si den te para jun tos fa ze rem um pas se io a ca va lo. À hora
apra za da, lá sa í ram os dois pe las ruas, pra ças, ca mi nhos e cam pos de
Was hing ton. O Pre si den te foi im pi e do so: ora a tro te, ora a ga lo pe, to ca -
va o seu gi ne te, dis tan ci an do-se cada vez mais do pa lá cio, in sen sí vel à
po e i ra, ao sol e ao can sa ço. Aqui lo era pior, com cer te za, do que um
ver da de i ro com ba te; o ve lho ge ne ral, der ro ta do, teve que ca pi tu lar: o
Pre si den te ter mi nou o seu pas se io so zi nho. E no dia se guin te o Exér ci to 
nor te-ame ri ca no con ta va mais um ge ne ral re for ma do... a pe di do.”

– De ve mos con fes sar, Co ro nel, que o Sr. Ro o se velt en con -
trou um modo de re for ma com pul só ria ex ce len te e de ci si va. É o caso de 
ten tar mos uma en qu ete en tre os nos sos ge ne ra is para se apu rar as van -
ta gens des se sis te ma e ado tá-lo en tre nós, de pre fe rên cia ao da con ta -
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gem dos anos de ida de... A di fi cul da de está em fa zer os fu tu ros can di da -
tos à pre si dên cia da Re pú bli ca, que não fo rem afe i ço a dos ao es por te da
equi ta ção, ace i ta rem a idéia. Há tam bém ou tra di fi cul da de que é a de se
apli car o mes mo cri té rio à re for ma dos al mi ran tes...

– Por fa lar em al mi ran te, ocor re-me ou tra ane do ta con ta da
pelo Sr. Ro o se velt, a qual se pren de à ma ri nha de guer ra nor te-ame ri ca -
na. Esta mos ain da lem bra dos da ce le u ma le van ta da no Ja pão con tra os
Esta dos Uni dos, em con se qüên cia duma lei de cre ta da pelo Go ver no da
Ca li fór nia, res tri ti va aos di re i tos ci vis dos imi gran tes de ori gem ja po ne -
sa. Sa be mos, tam bém, que o con fli to teve so lu ção pa cí fi ca, gra ças à ati -
tu de con ci li a do ra, fi nal men te as su mi da pelo Go ver no de Was hing ton.

Tem pos de po is de di vul ga da a no tí cia de que os Esta dos Uni -
dos ha vi am re sol vi do aten der às re pre sen ta ções do Ja pão, um ge ne ral 
in glês es cre veu ao Pre si den te Ro o se velt, seu ami go, uma car ta di zen do
que o ato do gover no nor te-ame ri ca no pa re cia de nun ci ar um mo vi men -
to de fra que za e acres cen ta va que mu i to pro va vel men te essa opi nião se -
ria tam bém a de todo o mun do.

O Sr. Ro o se velt, re fle tin do so bre os ter mos des sa mis si va, en -
ten deu que se ria al ta men te in con ve ni en te não só para o seu país, como
tam bém para o Ja pão, e para as de ma is po tên ci as, de i xar que aque la opi -
nião se fir mas se; pre ci sa va pro var ao mun do que os Esta dos Uni dos não 
ti nham agi do por te mor, nem por se sen ti rem fra cos e de sar ma dos di an -
te da ar ro gân cia do Ja pão.

Man dou cha mar o Almi ran te che fe da es qua dra e per gun -
tou-lhe: “Almi ran te, a es qua dra está em con di ções de em pre en der, toda
ela in cor po ra da, uma vi a gem de cir cu na ve ga ção, to can do nos por tos do
Ja pão?” A res pos ta foi ca u te lo sa, com cer te za di ta da pela pru dên cia de
quem ti nha de ar car com a res pon sa bi li da de de em pre sa tão ar ro ja da; as
gran des uni da des, sem dú vi da, se com por ta ri am bem, mas não se de ve -
ria es pe rar gran de co i sa das tor pe de i ras.

Ter mi na da a con fe rên cia com o al mi ran te, o Sr. Ro o se velt fez 
ex pe dir or dens a to dos os co man dan tes de tor pe de i ros para que se apre -
sen tas sem no Pa lá cio, a ob je to de ser vi ço. Re u ni dos os ofi ci a is, de cla -
rou-lhes o Sr. Ro o se velt o mo ti vo da que la con vo ca ção, que era o de sa -
ber se os na vi os por eles co man da dos es ta vam ou não em con di ções de
ini ci ar ime di a ta men te a cir cu na ve ga ção do glo bo: o go ver no pre ci sa va
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ter essa pro va da efi ciên cia náu ti ca da sua es qua dra. Os co man dan tes, en -
tu si as ma dos com a pers pec ti va da gran de aven tu ra, que as sim se lhes de pa -
ra va, fo ram unâ ni mes em de cla rar que os seus bar cos sa i ri am vi to ri o sos da
pro va a que, em boa hora, o gover no de se ja va sub me tê-los, e que a ex -
pe di ção se ria de ines ti má vel van ta gem para a es qua dra e para a na ção.

Sa tis fe i to com essa res pos ta, o Sr. Ro o se velt des pe diu-se dos
ofi ci a is sem lhes ma ni fes tar os seus in tu i tos e man dou o se cre tá rio da
Pre si dên cia la vrar um ato, de ter mi nan do ao al mi ran te-che fe que or de -
nas se a pre pa ra ção da es qua dra para a vi a gem, com a re co men da ção de
que os na vi os le vas sem to das as mu ni ções de que ne ces si tas sem, como
se ti ves sem de sus ten tar uma gran de cam pa nha lon ge dos ma res da
Amé ri ca.

E nes ta al tu ra o ex-Pre si den te ob ser vou que, para as re so lu -
ções de ci si vas, é pre ci so mu i tas ve zes con tar ape nas com os te nen tes.
Re pe tia-se as sim a li ção dos fa tos que en tre nós ca rac te ri za ram a ação
fir me e re so lu ta de Flo ri a no.

Qu an do, ter mi na do o apro vi si o na men to dos na vi os, o almi -
ran te se apre sen tou ao Pre si den te, para re ce ber as úl ti mas or dens, o Sr.
Ro o se velt en tre gou-lhe uma Car ta de Pre go, di zen do: “O Go ver no es -
pe ra que a es qua dra cum pra o seu de ver. E, che io de con fi an ça no almi -
ran te a quem de le ga os po de res de o re pre sen tar em tão me lin dro sa
mis são,  está cer to de que ele não só cum pri rá tam bém o seu, como,
além dis so, na qua li da de de nor te-ame ri ca no, pre fe ri rá fi car nos ma res a
vol tar à pá tria, de son ra do. A pátria fica se re na men te re pou sa da na es pe -
ran ça de ser con ser va do in tac to o bri lho do seu pa vi lhão.”

As des pe di das não se fi ze ram sem que o Sr. Ro o se velt re co -
men das se mu i to es pe ci al men te ao Sr. Almi ran te a má xi ma cor di a li da de e 
de fe rên cia da es qua dra para com o Bra sil, en quan to es ti ves se fun de a da
no Rio de Ja ne i ro.

A Car ta de Pre go con ti nha ins tru ções so bre os cu i da dos de
que a es qua dra se de ve ria cer car, logo que en tras se em ma res do Ja pão.
Por que, co men ta va o Sr. Ro o se velt, des de que essa na ção se tem na con -
ta de ser de to das a mais apta para a guer ra, não se pode es tar mu i to se -
gu ro com re la ção ao que vai lá por den tro da que las ca be ci nhas, e nin -
guém sabe qua is são as suas in ten ções. Era pos sí vel que a de mons tra ção 
da for ça na val dos Esta dos Uni dos fos se con si de ra da como afron ta aos
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bri os ja po ne ses e dali po de ria re sul tar al gu ma sur pre sa; con vi nha evi -
tá-la. Tudo cor reu como no me lhor dos mun dos. Os japo ne ses sou be -
ram ser di plo ma tas. A não ser as fes tas pú bli cas e as re cep ções ofi ci a is,
pa re ce que em Tóquio nada mais se re gis trou de in te res san te do que o
se guin te caso, nar ra do mais ou me nos nes tes ter mos pelo Sr. Ro o se velt,
com o fim de cla ra do de re al çar a po li dez do japo nês... quan do quer ser
po li do:

“Ha via na es qua dra ame ri ca na um ma ri nhe i ro de es ta tu ra agi -
gan ta da e for ça her cú lea. Cer to dia, deu-lhe para pe ram bu lar pe las ruas
de Tó quio de modo in com pa tí vel com as leis do país. Um po li ci al, mu i to
de li ca da men te, ex pli cou-lhe o que ha via a tal res pe i to na le gis la ção ja po -
ne sa, e pe diu-lhe que, em aten ção a isso, se abs ti ves se de re pe tir os atos
que es ta va pra ti can do. O ma ri nhe i ro en ten deu, com ra zões ve ros sí me is,
que uma lei, para ser res pe i ta da, pre ci sa ter como exe cu to res ho mens
que nos pos sam fa lar sem se po rem no bico dos pés, com o pes co ço
es ti ca do para o alto. Achou, pois, que já ha via sido mu i to com pla cen te
por se dig nar olhar para ba i xo, para ver a fi gu ri nha, que, de tão lon ge,
dava or dens, e con ti nu ou o seu ca mi nho. O po li ci al re pe tiu-lhe a de li ca da
ob ser va ção. O ho men zar rão en co le ri zou-se, la men tan do o seu es tú pi do
sen ti men ta lis mo de não ter logo, à pri me i ra vez, jo ga do para lon ge do
seu ca mi nho aque la fi gu ri nha im pli can te. Re sol vi do, pois, a re me di ar o
seu des cu i do, es ten deu os bra ços para apa nhar o ja po nês, as sim como
quem se quer li vrar duma cri anc inha im por tu na, que lhe es ti ves se agar -
ra da às per nas. A ilu são, po rém, não lhe du rou mais do que um mi lé si -
mo de ins tan te: sem po der per ce ber ne nhu ma tran si ção en tre o que
ti nha re sol vi do fa zer e o que acon te ceu, sen tiu-se es ten di do no chão. O
im pas sí vel jo ga dor do jiu-jit su re pe tiu-llhe mais po li da men te ain da a
ob ser va ção an te ri or. O ma ri nhe i ro, po rém, in ves te de novo com vi o lên -
cia, cer to de que terá ago ra nos bra ços mus cu lo sos o cor po fran zi no do
mí se ro po li ci al. Mas ain da des ta vez se re pe tiu a cena an te ri or, sem fal ta -
rem as ad mo es ta ções do cos tu me.

“Afi nal, in ter vi e ram ou tros ma ri nhe i ros que, in for ma dos do
que se pas sa va e con ven ci dos da ra zão que as sis tia ao guar da, con du zi -
ram o seu agi gan ta do com pa nhe i ro para bor do, onde es pe ra vam, com o
tem po, fazê-lo con fes sar que as leis do Mi ca do são me re ce do ras de todo 
o aca ta men to, pelo me nos em Tó quio.”

Mis são Ron don 255



– O epi só dio é in te res san te, dis se mos nós; to da via mais do
que a agi li da de e a cal ma do po li ci al ja po nês, nos ca u sou ad mi ra ção a se -
re ni da de do Sr. Ro o se velt, re cor dan do um fato tão pró prio para re al çar
as qua li da des dum povo con tra o qual ele ti nha nes sa oca sião tan tas pre -
ven ções. Além dis so, se bem que o ne gue mos a pés jun tos, a ver da de é
que to dos nós te mos a nos sa pon ti nha de cha u vi nis mo, o qual se sen te
ofen di do quan do tem de re co nhe cer que, num sim ples con fli to in di vi -
du al en tre pa trí ci os nos sos e es tran ge i ros, saí mos per den do a par ti da,
com o na riz em pan da re cos.

– É mu i to pos sí vel que o Sr. Ro o se velt te nha essa pon ta de
cha u vi nis mo e que em tem pos mais pró xi mos da que le em que o fato se
deu lhe não achas se gra ça al gu ma; con tu do, não nos de ve mos es que cer
de que ele é um ve ris ta pra ti can te. Ou tro fato ocor ri do no tem po em
que era Pre si den te (e este é o úl ti mo dos que me re cor da tê-lo ou vi do
con tar) ser ve para mos trar até que pon to ele é de sa bu sa do e até onde
vai a ri je za do seu ca rá ter, mais fá cil de que brar que de tor cer.

Ante ven do o que po dia ser esta úl ti ma ane do ta, pe di mos ao
Co ro nel Ron don que nos fos se fa lan do bem de va gar, a fim de que
pu dés se mos to mar-lhe tex tu al men te as pa la vras. E as sim nos fa lou o Sr.
Ron don:

– Esta va o po bre Mé xi co atra ves san do a fase agu da dum de
seus aper tos fi nan ce i ros e re vo lu ci o ná ri os. A Ale ma nha achou a oca sião
mu i tís si mo aza da para ini ci ar a exe cu ção dos seus pla nos de do mí nio
so bre este con ti nen te. Envi ou uma es qua dra para os por tos me xi ca nos
e co me çou a exer cer co a ção so bre o go ver no da que la re pú bli ca.

“A ten ta ti va de in ter ven ção es ta va bas tan te adi an ta da. No
de cur so duma au diên cia con ce di da pelo Pre si den te Ro o se velt ao em ba i -
xa dor ale mão, tra tou-se do as sun to; e o Pre si den te cha mou a aten ção do 
di plo ma ta para aque les fa tos que es ta vam em in te i ro de sa cor do com o
res pe i to de vi do à so be ra nia de na ções li vres e in de pen den tes e a que
ti nham di re i to to das as re pú bli cas da Amé ri ca.

“Ao em ba i xa dor pa re ceu que o Pre si den te se per mi tia usar de 
ter mos um tan to ás pe ros e in ci si vos na apre ci a ção de atos do go ver no
de Ber lim, e que isso se não po dia co a du nar com a alta con si de ra ção
que, no seu modo de sen tir, era de ver ge ral de todo o mun do de mons -
trar, sem pre que ti ves se de fa zer re fe rên ci as a qual quer de ci são ado ta da
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pela Ale ma nha. A cer ta al tu ra da au diên cia, o em ba i xa dor, di ri gin do-se
ao Pre si den te, for mu lou esta qua se ame a ça: “Do modo por que V. Ex.a

se está ex pri min do, con de nan do atos do meu Impe ra dor, pa re ce rá à Sua 
Ma jes ta de que o go ver no nor te-ame ri ca no for mu la um ul ti ma to. De se ja
V. Exa que esta sua cen su ra seja le va da ao co nhe ci men to da Ale ma nha?” 

– “Sim, Se nhor”, res pon deu-lhe Ro o se velt. “É isso mes mo.”
E acres cen tou: – “Pode comu ni car ao Impe ra dor o que aca bo de di zer e 
es pe ro que o Sr. Emba i xa dor me apre sen ta rá a res pos ta do seu Go ver no 
den tro duma se ma na.”

“Re ti rou-se o em ba i xa dor e ime di a ta men te o Pre si den te Ro o -
se velt ex pe diu or dem à es qua dra para que se pre pa ras se, de modo a
po der en trar em ação logo que che gas se a res pos ta de Ber lim.

“Os ofi ci a is da Ma ri nha ame ri ca na re ce be ram aque la or dem
com es pe ci al en tu si as mo: es ta vam se qui o sos por en con trar en se jo em
que pu des sem dar uma li ção aos ma ru jos do Ca i ser.

“Pas sa ram-se os dias; pas sou-se a se ma na. A es qua dra ale mã
eva cu ou os por tos me xi ca nos. E nada de che gar a res pos ta ofi ci al do
Ca i ser... Afi nal, cer to dia, o Pre si den te e o em ba i xa dor en con tra ram-se
no va men te. O Sr. Ro o se velt to mou a ini ci a ti va de abor dar o as sun to e
per gun tou ao em ba i xa dor pela res pos ta de Ber lim. – “Exce len tís si mo,”
dis se-lhe o di plo ma ta com o ar mais pra zen te i ro que pôde ar ran jar no
momen to, “eu nada co mu ni quei ao meu Go ver no. Nem mes mo tive
a in ten ção de o fa zer, por que vi que as idéi as tro ca das en tre nós na que la 
pa les tra não vi sa vam ob je ti vo al gum de ca rá ter di plo má ti co.”

De po is des ta ane do ta, que en cer ra va a nos sa en tre vis ta com o 
Sr. Ron don, e de lhe apre sen tar mos os nos sos agra de ci men tos, re sol ve -
mos de i xá-lo em paz, vol ver aos seus in ces san tes e gi gan tes cos tra ba -
lhos, e, já na rua, co me ça mos a cis mar tris te men te nos ca pri chos da
dura fa ta li da de, que pa re ce vir, há lon gos anos, tra ba lhan do os es pí ri tos,
como que pre dis pon do-os a essa tre men da idéia duma guer ra sem par
na me mó ria dos tem pos.
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Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são

Na tu ra lis tas e mé di co in cum bi dos de tra ba lhos pro fis si o na is 
re la ti vos à Expe di ção Ci en tí fi ca Ro o se velt-Ron don





Expe di ção Ci en tí fi ca Ro o se velt-Ron don 
Acam pa men to da Ca be ce i ra das Per di zes – 1º al mo ço no cou ro – 

A par tir da di re i ta do ob ser va dor: Ca pi tão ame ri ca no Fi a la, Co ro nel Ro o se velt, 
Te nen te Lira, Ca pi tão-mé di co Dr. Ca ja ze i ra, geó lo go Dr. Eu sé bio de Oli ve i ra,

 Enfer me i ro ame ri ca no Ja cob Sig, na tu ra lis tas ame ri ca nos Leo Mil ler e Ge or ge Cher -
rie, Enge nhe i ro americano Ker mit Ro o se velt, Co ro nel Ron don, Pa dre Zahm.

Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são



Expe di ção Ci en tí fi ca Ro o se velt-Ron don
Rio da Dú vi da (Ro o se velt) – pre pa ra ti vos para a par ti da da Expe di ção.

A pon te an te ri or men te cons tru í da pela Co mis são de Li nhas Te le grá fi cas.
Pas so da li nha, de onde co me çou a ex plo ra ção do rio da Dúvida

Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são



Expe di ção Ci en tí fi ca Ro o se velt-Ron don
Ina u gu ra ção do mar co do rio Ro o se velt, cu jos tre chos cha ma vam-se: rio da Dú vi da,

nas ca be ce i ras, rio Cas ta nha, mais aba i xo, na par te co nhe ci da só por 
se ri gue i ros, e rio Ari pu a nã, des de a con fluên cia, e Cas ta nha-Ari pu a nã, 

até sua foz, no rio Ma de i ra

Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são



Expe di ção Ci en tí fi ca Ro o se velt-Ron don
Encon tro em Ma na us das duas tur mas do Ji-pa ra ná e do Pa pa ga io

   à esq.: Leo E. Mil ler, na tu ra lis ta nor te-ame ri ca no
Sen ta dos {à dir.: Ca pi tão Antho ney  Fi a la, fot. e ci ne mat. nor te-ame ri ca no

Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são



Pho to. re prod. Com. Ron don Mis são

Expe di ção Ci en tí fi ca Ro o se velt-Ron don
Va ra ção das ca no as para con tor nar o sal to Na va i té



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Índi ce Ono más ti co

A

AFONSO, Eu gê nio Mar tins – 115
ALBUQUERQUE, Se ve ri a no Go do fre do 

de – 101, 175
AMARANTE, Ema nu el Sil ves tre – 100,

143
AMARANTE, Ni co lau – 143, 203
AMORIM, Fé lix Fle u ri de Sou sa – 44,

133
ANDRADE, Ma nu el Antô nio – 94
ARÊ – 55, 56, 71

ARRUDA, Go do fre do – 219
ÁVILA, Mar ci a no de Oli ve i ra – 44, 135,

136
AZAMBUJA (con de de) – 50
AZEVEDO, João de Sou sa – 119

B

BADARIOTTE – 78, 159

BARATA, Má rio de Ma ga lhães Car do so – 
129

BARBOSA RODRIGUES – 78
BARBOSA, Jú lio Ca e ta no Hor ta – 117,

118, 119, 137, 139, 140, 175
BARBOSA, Ni co lau B. Hor ta – 41, 75,

94, 117, 136, 143
BARBOSA, Re na to – Ver PEREIRA,

Re na to Bar bo sa Ro dri gues 
BARROS, Tito de – 136
BASSI – 159 
BHERING , Fran cis co – 43

BONIFÁCIO, José – 140,  227
BRAGA, Cus tó dio de Sena – 44, 135
BRENO (ex-pra ça) – 71

C

CÁCERES, João de Albu quer que de
Melo Fer re i ra e  – 47

CAJAZEIRA, J. A. –  247, 263, 269
CALAZÃS, Arman do – 134
CALMON – 43
CAMÕES – 47
CAMPOS, Antô nio Pi res de – 159  
CAMPOS, Mu ri lo de – 118, 176
CANAVARROS, Be ne di to – 94
CARAME – 214
CARDOSO, Cân di do – 136, 141 
CARNIER, Karl – 94
CASTELNAU – 46, 78
CASTRO, Agos ti nho Ra i mun do Go mes

de – 128
CASTRO, Fran cis co de Pa u la – 78
CAVALCANTI, Ma nu el Ti búr cio –

117 
CHER RIE, Ge or ge – 269
COLUIZOROCÊ – 160, 243
COSTA MARQUES – 238
COSTA PINHEIRO, Ver PINHEIRO,

Ma nu el Teó fi lo Cos ta
COSTA, Alen car li en se Fer nan des da –

100, 102, 107, 117
COUTO MAGALHÃES – 40 
CUNHA MATOS – 31



D

DEODORO – 33
DEUS, João de – 70, 94
DOMINGOS – 63, 64, 70
D’ORBIGNY – 78

E

ESPIRIDIÃO – 265

F

FARIAS, Mar çal No na to de – 136
FERREIRA, Ale xan dre Ro dri gues –

78
FERREIRA, Fran co – 136
FERREIRA, Luís Car los F. – 136
FIALA, Antony – 243, 269, 275
FLORIANO – Ver PEIXOTO, Flo ri a -

no
FONSECA, Se ve ri no da – 46

G

GOMES CARNEIRO – 32, 39, 40,
139

GUANABARA, Alcin do – 242
GUSMÃO, Vir gí lio Ma ro nes de – 143

H

HOÉHNE, Fre de ri co – 118, 265
HOMEM DE MELO (ba rão) – 37

L

LANDOR, Sa va ge – 119, 139, 231, 241,
242

LANGSDORFF – 78

LEUDUC, Luís – 61, 63
LIRA, João Sa lus ti a no – 61, 63, 94, 99,

101, 102, 103, 149, 263, 269

M

MAGALHÃES, Amíl car Arman do Bo te -
lho de – 99, 107, 114, 123, 239, 245,
246, 263

MALLET – 34
MANSO, A. L. da Sil va – 78
MARINHO (cor ne te i ro) – 71
MARONES – Ver GUSMÃO, Vir gí lio

Ma ro nes de 
MARQUES, Espi ri dião da Cos ta – 45
MELO FILHO, J. M. Vi e i ra de – 263
MENDES DE MORAIS – 33
MILLER, Leo – 269, 275
MIRANDA, Oscar de – 78, 118
MONTEIRO, Ben to Car ne i ro – 33
MOORE, Spen cer – 78
MORAIS e CASTRO, Sa la ti el Cân di do de 

– 94
MORITZ – 111

N

NATEREZ – 78

O

OLIVEIRA MELO, Car los C. de – 94
OLIVEIRA, Eu sé bio P. – 265
OLIVEIRA, Jo a quim Go mes de – 134
OURIQUE, Ja ques – 33

P

PARNAUATE – 214
PASCAL – 77
PASSOS, Nes tor Se ze fre do dos – 128
PEIXOTO, Flo ri a no – 31, 32, 254
PENA, Afon so – 42, 43
PEREIRA, Re na to Bar bo sa Ro dri gues –

144, 145
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PINHEIRO, Ma nu el Teó fi lo Cos ta – 99,
102, 103, 106, 107, 114, 115, 116, 118, 
123, 129, 139, 149

PINTO, Ro que te – 176, 206 
PIRES, Te les – 118, 120, 121
PIRINEUS – 106, 107, 199, 201, 246
PIUACA, Par ri ba Pa ra ki na – 221

Q

QUADROS, Ever ton – 32 

R

REIS, L. T. – 155
RIBEIRO, Alí pio de Mi ran da – 99, 102,

117, 265
RIBEIRO, José Alves – 41, 42
ROCHE, Alphon se – 78
ROLIM DE MOURA – Ver TAVARES, 

Antô nio Rolim de Mou ra
RONDON , Cân di do Ma ri a no da Sil va

– 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55,
56, 57, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73,
75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
105, 106, 107, 109, 110, 111, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 128, 129,
133, 134, 135, 136, 137, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 151, 153, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 171
173, 174, 175, 176, 177, 178, 183,
184, 203, 206, 207, 211, 213, 214,
215, 219, 220, 222, 225, 226, 227,
231, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
256, 257, 263, 269

ROOSEVELT – Ver ROOSEVELT,
The o do re

ROOSEVELT, Ker mit – 235, 237, 239,
247, 269

ROOSEVELT, The o do re – 30, 120,
141, 162, 231, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256,  257, 259,
267, 269, 273

S

SANKA, Mi guel – 105, 106, 107
SANTANA, Alci des La u ri o dó – 243,

263
SANTOS, Pa u lo Fer nan des dos – 99,

115, 116, 123
SENA, Cus tó dio de – 48
SERRA, Ri car do Fran co de Alme i da –

46, 47
SIG, Ja cob (en fer me i ro) – 269
SILVA, José Jo a quim Fer re i ra da – 92
SILVA, Se bas tião Pin to da – 128, 129
SOUSA, Antô nio Pi ri ne us de – 100, 120,

258, 263
SOUSA, Bo a ner ges Lo pes de – 137
SOUSA, Fran cis co Mar ques de – 120
STEIN, Car los von den – 78, 159, 173

T

TANAJURA, Jo a quim – 99, 100, 102,
129

TAUNAY (vis con de de) – 53
TAUNAY, Adri a no – 47
TAVARES, Antô nio Ro lim de Mou ra –

46, 47
TEIXEIRA SOARES – 43
TEIXEIRA, Pe dro Cra ve i ro – 94, 118
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TELES PIRES – 78, 118, 120
TOLEDO , Pe dro de – 242
TOLOIRI  – 54

U

UAZACURIRI-GAÇU – 55, 61, 71, 72

V

VASCONCELOS, Vi cen te de Pa u lo Te i -
xe i ra da Fon se ca – 120, 141

VESPÚCIO, Amé ri co – 94

VILLEROY, Au gus to Xi me nes – 118

W

WEISS, Le o pol do – 43

X

XAVIER JÚNIOR, Fran cis co – 99,
123

Z

ZAHM (pa dre) – 239, 269
ZAVADAIÇU – 54 
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Mis são Ron don, co le tâ nea de ar tigos pu bli cados pelo
Jor nal do Co mér cio do Rio de Ja ne i ro, em 1915, foi com pos to

 em Ga ra mond, cor po 12, e im pres so em pa pel ver gê are ia 85g/m2 ,
nas ofi ci nas da SEEP (Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções), 

do Se na do Fe de ral, em Bra sí lia. Aca bou-se de im pri mir em 
ju lho de 2003, de acor do com o pro gra ma edi to ri al e pro je to

grá fi co do Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral.
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