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caminhada por parte do melhor do Brasil.
Brasil, suas raízes são raízes suas.
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Que sabe o brasileiro em geral de Rondon? Que era de origem índia e dedicou a
sua vida à reabilitação e à dignidade do silvícola. Que hoje está velho e cego e que
no coração da nossa floresta ocidental há um imenso trato de terra batizado por
Rondônia — em homenagem a Rondon. Nada mais. Quem foi esse homem, como
viveu nos anos que lhe preparam a grandeza, qual o tecido de fatos, heranças e
influências, responsável pela trama integral daquela personalidade de eleição?”
Rachel de Queiroz, 19571

A vida está imbuída pela natureza selvagem. Quanto mais selvagem, mais vivo.
Ainda não sujeitada ao homem, a condição selvagem o revigora. Aquele que avança
incessantemente sem nunca repousar de seus labores, que se mantém firme e exige
infinitamente da vida, sempre se verá em uma nova terra ou plaga selvagem, cercado
pela matéria-prima da vida. Ele passará por cima dos troncos prostrados das florestas
primitivas. A esperança e o futuro para mim não residem nos gramados e campos
cultivados, não residem nas vilas e cidades, mas nos pântanos impenetráveis e frementes.
Henry David Thoreau, “Walking”, 18512

Rondon_Uma_Biografia.indd 9

03/04/19 08:17

VENEZUELA

60°O

GUIANAS
(HOL) (FRA)

Divisão política em 1920

(BRI)

COLÔMBIA
Equador

0°

EQUADOR
AMAZONAS

PARÁ

PIAUÍ

PERU

Território
do Acre

RIO
GRANDE
DO NORTE

CEARÁ

MARANHÃO

PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE

B R A S I L
BAHIA

GOIÁS
MATO GROSSO

OCEANO
PACÍFICO

BOLÍVIA

MINAS
GERAIS
SÃO PAULO

Trópico de Capricórnio

PARAGUAI

0
km

OCEANO
ATLÂNTICO

URUGUAI

VENEZUELA

60°O

Guiana
SURINAME Francesa
(FRA)
AMAPÁ

RORAIMA

Equador

Divisão política atual

GUIANA

COLÔMBIA
0°

SANTA
CATARINA

RIO
GRANDE
DO SUL

ARGENTINA

0

RIO DE JANEIRO
DF

PARANÁ

CHILE

N

ESPÍRITO
SANTO

EQUADOR
AMAZONAS

PIAUÍ
ACRE

PERU

PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE

TOCANTINS

RONDÔNIA

RIO
GRANDE
DO NORTE

CEARÁ

MARANHÃO

PARÁ

B R A S I L

BAHIA

MATO GROSSO
DF

OCEANO
PACÍFICO

GOIÁS

BOLÍVIA
MATO GROSSO
DO SUL

Trópico de Capricórnio

SÃO PAULO

PARAGUAI

MINAS
GERAIS

ESPÍRITO
SANTO

RIO DE JANEIRO

PARANÁ

CHILE

N
0

450
km

Rondon_Uma_Biografia.indd 11

ARGENTINA

RIO
GRANDE
DO SUL

SANTA
CATARINA

OCEANO
ATLÂNTICO

URUGUAI

03/04/19 08:17

60ºO

50ºO

10ºN

OCEANO
ATLÂNTICO
VENEZUELA

Georgetown
Monte
Roraima

Paramaribo

R. Miang

Caiena

GUIANA
GUIANA
FRANCESA
HOLANDESA

Oiapoque
Colônia Penal
Clevelândia

iap
o qu
e

a d e T u muc

um

R
aque

R. B

ranc

o

Serr

.O

GUIANA
INGLESA

Equador

C
R. uminá

0º

Óbidos
onas
R. Amaz

Manaus

A M A Z O N A S

ap
ajó
s

ira
de

R.

Jip
ar
an
á

R. Jurue

na

10ºS

T

lt
R. Rooseve

R. M
a

R.

P A R Á

R. Gu

apo
ré

B O L Í V I A

M A T O

G R O S S O

N
0

150
km

Fronteira norte mostrando área setentrional do Amapá, Pará e Roraima,
que faziam fronteira com as três Guianas: Francesa, Holandesa e Inglesa.
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Percursos das colunas norte e sul da Comissão Rondon entre junho e dezembro de 1909.
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Rota da Expedição Roosevelt-Rondon (1913-4), começando com o primeiro
encontro no rio Apa, na fronteira com o Paraguai, atravessando as planícies
e selvas do Mato Grosso e descendo o rio da Dúvida até chegar a Manaus.
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Entre 1924 e 1925, a campanha de Catanduvas contra os rebeldes tenentistas liderados por
Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. O mapa mostra o interior do estado do Paraná até a fronteira
com o Paraguai e traça a marcha dos rebeldes que partiu do interior gaúcho rumo a Foz do Iguaçu.
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Apresentação

No início da tarde de domingo de 26 de abril de 1914, um grupo de dezenove homens
sujos e exaustos — três americanos, os demais brasileiros — chegou à confluência de
dois majestosos rios no coração da selva amazônica. Durante dois meses, no auge da
estação chuvosa, haviam percorrido um desses afluentes tendo apenas uns aos outros
como companhia. Assim, ficaram eufóricos quando finalmente chegaram ao fim da
jornada e do calvário que ela se tornara. Em seu rastro, deixavam uma sucessão quase
inimaginável de dificuldades e privações que resultaram na morte de três membros da
expedição. Adiante os aguardava a certeza da aclamação internacional pelo feito notável
que haviam acabado de realizar: navegar e mapear um rio tropical ainda desconhecido
com quase 1600 quilômetros de extensão, chamado rio da Dúvida, porque seu curso
e comprimento eram um mistério.
Para comemorar a ocasião, os exploradores fincaram um marco de madeira com
dois metros de altura no solo poroso e se juntaram para uma série de fotografias,
com os líderes da expedição posando um de cada lado do rústico obelisco. Um dos
dois comandantes era um dos homens mais célebres do mundo: Theodore Roosevelt,
então ex-presidente dos Estados Unidos, ganhador do Nobel da Paz e autor prolífico,
cujos livros relatando suas inúmeras aventuras viraram best-sellers internacionais. Mas
Roosevelt, chapéu na mão e os óculos sempre embaçados pela forte umidade, parece
visivelmente extenuado nas fotos: a roupa folgada é um sinal de que andara perdendo
muito peso, e ele apoia a mão no marco para se manter de pé.
À esquerda de Roosevelt está o outro líder da expedição, um descendente de índios de 48 anos, coronel do Exército brasileiro, chamado Cândido Mariano da Silva
Rondon. Vários centímetros mais baixo e de compleição menor que o americano,
17
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Rondon, em seu uniforme verde-oliva simples, mãos enfiadas nos bolsos da farda e
a expressão impassível no rosto magro e acobreado, exibe uma postura descontraída,
quase de indiferença. Embora seja a primeira incursão de Roosevelt pela Amazônia,
Rondon já passara quase um quarto de século explorando a maior floresta tropical do
planeta, sendo ele próprio um nativo da região. Logo, não é a primeira vez que conclui
uma expedição árdua. O eventual alívio por ter guiado Roosevelt e seu filho Kermit,
de 24 anos, a salvo ao longo da penosa jornada é contrabalançado pelo fato de que em
breve terá de voltar a se embrenhar na selva e retomar a tarefa que o manteve ocupado
durante quase uma década: a construção de uma linha telegráfica de 2 mil quilômetros
passando pelo coração da Amazônia, a maior parte dela através de um território habitado
exclusivamente por tribos indígenas hostis.
Meses antes, na verdade, a Expedição Científica Roosevelt-Rondon — designação
oficial para a incomum empreitada binacional que os dois homens realizaram — viajara
por terra ao longo de centenas de quilômetros acompanhando a futura linha ainda não
finalizada, rumo às cabeceiras do curso de água que Rondon estava prestes a rebatizar
de rio Roosevelt. Cruzando planícies, planaltos e picadas duramente abertas na mata,
Roosevelt ficou perplexo com a dimensão e a absoluta audácia da obra que testemunhou.
Ao regressar aos Estados Unidos, proclamaria que o projeto de Rondon era uma das
maiores maravilhas tecnológicas e de engenharia de seu tempo. “A obra de exploração
realizada pelo coronel Rondon e seus companheiros durante esses anos foi tão notável
quanto quaisquer empreendimentos similares efetuados em outros pontos da Terra, e
seus resultados ainda mais importantes”, disse.1
Seja qual for o parâmetro — quantidade de expedições, distâncias vencidas, grau de
dificuldade, informações coletadas —, Rondon é o maior explorador dos trópicos na
história, com uma lista de realizações que supera a de figuras mais conhecidas, como
Henry Stanley, David Livingstone e Sir Richard Francis Burton. Depois que a viagem de
cinco meses com os dois Roosevelt chegou ao fim, ele continuaria a chefiar expedições
às regiões mais remotas das bacias dos rios Amazonas e Orinoco por outros quinze
anos. No total, Rondon tomou parte em mais de duas dúzias de expedições através do
isolado Norte do país, viajando mais de 40 mil quilômetros a pé, em canoas, a cavalo
e no dorso de mulas conforme executava o levantamento fluvial e topográfico de rios,
montanhas e fundos de vales até então ignorados. Além disso, construiu estradas e
pontes, fundou povoamentos e estabeleceu os primeiros contatos pacíficos com dezenas
de grupos indígenas até então avessos a qualquer interação com o Estado brasileiro.
Mas Rondon não era apenas um homem de ação. Tinha também disciplina, uma
fome insaciável de conhecimento e a paciência de um grande pesquisador. Além de
engenheiro militar, era bacharel em matemática e ciências físicas e naturais e ensinou
astronomia na Escola Militar. Ao completar 65 anos seria obrigado a se reformar pelo
18
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Exército brasileiro e mudaria o foco de suas atividades da execução prática para a aplicação teórica, promovendo a conscientização científica sobre a região amazônica e seus
povos. No decorrer de sua longa vida — Rondon nasceu no mês em que se encerrou
a Guerra Civil Americana e faleceu alguns meses antes de completar 93 anos, no ano
em que os soviéticos puseram o Sputnik em órbita da Terra —, a comissão do governo
brasileiro que levava seu nome e estava sob seu comando publicou mais de cem artigos científicos, tratando de disciplinas tão variadas quanto antropologia, astronomia,
biologia, botânica, ecologia, etnologia, geologia, ictiologia, linguística, meteorologia,
mineralogia, ornitologia e zoologia. Os cientistas coordenados por ele descobriram
e catalogaram dezenas de novas plantas, animais e minerais, e até hoje nenhum outro
indivíduo isoladamente contribuiu mais com espécimes para o Museu Nacional, no Rio
de Janeiro. Na avaliação dos principais historiadores brasileiros de ciência e tecnologia,
“seu nome, como propulsor das ciências naturais no Brasil dos tempos modernos, vem
logo depois do de Oswaldo Cruz”2 — fundador do principal instituto de pesquisa em
ciência, tecnologia e saúde pública do país.
Ao contrário de outros exploradores — e certamente em flagrante contraste com os
consórcios internacionais da borracha que dominaram a economia amazônica em sua
época —, Rondon nutria ainda mais interesse pela população humana da região do que
por sua fauna. Muitos de seus artigos científicos documentavam a gramática, a sintaxe
e o vocabulário de línguas dos povos indígenas da área, cujo sangue corria também em
suas veias, ou procuravam explicar suas culturas, cosmologias, rituais, estrutura social e
religião. Sempre um inovador e um ávido interessado por novas tecnologias, foi também
um pioneiro no uso de filmagens e gravações no trabalho de campo antropológico:
pelo menos uma década antes do lançamento de Nanook, o esquimó (1922), de Robert
Flaherty, em geral considerado o primeiro documentário etnográfico em longa-metragem,
a Comissão Rondon já contava com uma equipe de filmagem e produzia filmes sobre
os povos indígenas da Amazônia, documentando ainda sua música.
O trabalho de Rondon era de fato tão significativo que ninguém menos que Claude
Lévi-Strauss, o grande teórico franco-belga da antropologia estrutural, o citaria em seu
memorável ensaio de 1955 sobre a Amazônia, Tristes trópicos, decidindo inclusive visitar
muitas das aldeias sobre as quais Rondon escrevera, de modo a atualizar suas constatações. Isso faz de Rondon uma figura única na fase inicial da história da antropologia,
etnologia e etnografia modernas. Na década de 1880, o etnólogo e explorador Karl von
den Steinen viajou pelo Mato Grosso fazendo pesquisa de campo para sua obra pioneira,
Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens [Entre os aborígenes do Brasil Central], em
que escreveu sobre as mesmas tribos das quais a mãe de Rondon descendia, os Bororo e
os Terena. Ele chegou até a passar a alguns quilômetros do local onde Rondon nascera.
Menos de cinco décadas mais tarde, Rondon já completara com sucesso a transição
19
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de ser um dos temas desses livros para a posição de estudioso respeitado, assinando
ensaios acadêmicos sobre as populações indígenas, que em alguns casos calhavam de
ser sua própria gente.
Além dessas realizações, Rondon foi também um dos maiores defensores dos direitos
indígenas durante a primeira metade do século xx. Como fundador e por muitos anos
diretor do Serviço de Proteção aos Índios (spi), ele trabalhou para proteger os povos
indígenas contra a brutalidade de fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e, mais do que
tudo, dos seringueiros que cobiçavam suas terras. Além disso, lutou para defendê-los
dos líderes intelectuais e políticos que clamavam abertamente por seu extermínio com
argumentos supostamente “científicos”. Em suas expedições, ao estabelecer contatos
com diversos grupos étnicos, Rondon seguia uma política de não violência absoluta:
o lema oficial do spi era “Morrer se preciso for, matar nunca”. Em 1925, na visita que
fez ao Brasil, Albert Einstein, maravilhado com a ideia de um general pacifista, indicou Rondon para o prêmio Nobel da Paz, numa tentativa de exaltar sua luta. Quando
Rondon morreu, em 1958, Léopold Boissier, presidente do Comitê Internacional da
Cruz Vermelha, o saudou como o mais importante apóstolo da não violência nos tempos
modernos desde Gandhi.3
Nem a história dos Estados Unidos nem a de outros países de dimensões continentais
com uma significativa população indígena, como o Canadá, a China, a Rússia, a Austrália
e a Índia, oferecem um paralelo adequado para Rondon. Entretanto, em vista de sua
recusa categórica em empregar violência contra os índios, é apropriado vê-lo como uma
espécie de general Custer ao avesso: seu lema “morrer se preciso for”, posto à prova nas
inúmeras emboscadas que sofreu de tribos indígenas, incluindo uma em que foi ferido
por flechas, sem partir para a retaliação era, filosoficamente falando, o extremo oposto
da máxima expansionista e racista norte-americana de que “índio bom é índio morto”.4
Além do mais, na história brasileira moderna, a construção de linhas telegráficas
desponta como um feito de integração nacional nos mesmos moldes da construção da
Ferrovia Transcontinental,5 quarenta anos antes, nos Estados Unidos. Rondon é, desse
modo, uma figura central na transição de um Império não unificado como um Estado
coeso e orgânico para uma República moderna. Sua vida pública se estendeu por extraordinários setenta anos, tendo começado na década de 1880, com seu envolvimento
no movimento abolicionista, seguido pouco depois de sua participação firmemente
empenhada na queda do imperador Pedro ii.
Posteriormente, a despeito de suas profundas dúvidas sobre a eficácia da democracia
como forma de governo, ele rejeitaria ofertas para chefiar uma ditadura militar, lideraria
as tropas que debelaram uma rebelião militar contra o governo civil, mediaria uma disputa
internacional entre a Colômbia e o Peru para a Liga das Nações, resistiria à ditadura
pró-fascista instaurada em sua própria nação, ajudaria a liderar os esforços de trazer o
20
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Brasil para a Segunda Guerra Mundial junto aos Aliados e, depois da guerra, fundaria
o primeiro parque indígena brasileiro. Com 92 anos, debilitado por enfermidades e
quase cego, seu último ato público foi apoiar uma campanha em prol da construção da
nova capital, Brasília, localizada em um território que ele havia explorado e ajudado a
incorporar ao Estado brasileiro seis décadas antes. Ele foi assim não só um soldado e
cientista, mas também um estadista.
Entretanto, a despeito de tudo que realizou em sua longa e extraordinária vida,
Rondon, até agora, nunca foi tema de uma ampla biografia em outra língua que não
o português. No Brasil, ele é sem dúvida um grande personagem nacional, com sua
efígie em antigas cédulas e emprestando seu nome a ruas, praças, museus, aeroportos,
prédios oficiais, cidades, municípios e até a um estado, Rondônia. Porém, não existe
um verbete para Rondon no respeitado Oxford Atlas of Exploration (que por outro lado
contém verbetes para jovens britânicos que muito mais tarde percorreram a Amazônia
em estradas que Rondon tão arduamente abriu na selva). Ele está igualmente ausente
do americano National Geographic Expeditions Atlas, que atribui todos os sucessos da
Expedição Científica Roosevelt-Rondon apenas ao ex-presidente norte-americano.
Por que essa discrepância tão gritante entre a magnitude das realizações de Rondon e a falta de reconhecimento que recebeu? Obviamente, e isso qualquer foto de
Rondon imediatamente revela, ele não condiz em nada com a figura estereotipada dos
grandes exploradores cultivada pelo mundo anglo-saxão. Pares e contemporâneos seus
como Amundsen, Nansen, Peary e Byrd eram tipos europeus comuns, em geral altos,
fisicamente imponentes e com frequência loiros, ou ao menos de pele clara. Rondon
não era nada disso: era baixo, magro e, embora de ascendência europeia e indígena,
como milhões de outros brasileiros, com umas gotinhas de sangue africano adicionado
à mistura, tinha feições, cor e constituição típicas de um índio.
A missão e os objetivos de Rondon também diferiam substancialmente dos de outros
exploradores de seu tempo. Muitos deles, sobretudo os britânicos, franceses e alemães
presentes na África e na Ásia nas décadas que precederam a Primeira Guerra Mundial,
estavam a serviço de um projeto imperial ou colonialista. Outros, como Darwin, Henry
Walter Bates e Alfred Russel Wallace, eram movidos primordialmente pela curiosidade
científica e nutriam pouco interesse pelas políticas imperiais. Um outro grupo ainda
era motivado quase exclusivamente pelo amor à aventura: um exemplo clássico foi o
do alpinista inglês George Mallory, que, ao ser questionado em 1923 sobre o motivo
que o levava a querer escalar uma montanha tão alta como o Everest, pouco antes de
desaparecer naquela localidade, forneceu a memorável resposta: “Porque ele está lá”.
Embora Rondon reconhecesse que seguia os passos e se baseava na obra científica
de grandes naturalistas como Bates e Wallace, que viajaram juntos à Amazônia, e,
principalmente, o prussiano Alexander von Humboldt, sua inspiração maior estava em
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outra parte. Seu objetivo principal era ajudar a construir uma nação capaz de frustrar
exatamente o tipo de empreitada colonialista representada por tantos exploradores
europeus dos séculos xix e xx. Ele tampouco era um forasteiro pondo-se à prova em
um ambiente “exótico” entre os “selvagens”. Pelo contrário, era um filho da fronteira
amazônica, atuando entre pessoas cujas história e formação eram com frequência
parecidas com as suas. De fato, desde pequeno ele sempre dissera que pretendia um
dia ligar a vastidão selvagem que o cercava à tessitura do Estado brasileiro mediante a
construção de uma linha telegráfica. Mais tarde, ele sistematizaria essa fé imatura e inocente na importância do progresso científico e material abraçando ferozmente a filosofia
positivista de Auguste Comte, que veio a constituir a outra força motriz de sua vida.
Mas, sem dúvida, o racismo amplamente disseminado de sua época é um dos fatores
preponderantes — se não o principal — tanto para sua ausência no panteão de renomados exploradores quanto para o desconhecimento de sua vida entre o grande público.
Mesmo em 1930, o New York Times continuava a se referir a Rondon como “o guia
nativo do coronel Roosevelt” — uma espécie de Tonto para seu Cavaleiro Solitário —,
não um destacado cientista que falava quatro línguas europeias com tanta fluência
quanto falava pelo menos meia dúzia de línguas indígenas. Tendo passado meses na
companhia de Rondon, plenamente ciente de que teria perecido na selva não fossem
os conhecimentos de seu líder de expedição, Roosevelt por sua vez não partilhava
dessa visão condescendente e preconceituosa. Mas ele pouco podia fazer para corrigi-la. Considerando-se as categorias raciais rígidas e estritamente definidas dos Estados
Unidos no começo do século xx, simplesmente não havia lugar para acomodar uma
figura tão complexa e inortodoxa como Rondon. Um cientista indígena que sabia falar
francês e ainda por cima era um intelectual e militar? A ideia parecia simplesmente
ridícula, e desse modo Rondon se viu relegado à função subalterna de ajudante, guia e
batedor (isso quando era mencionado).
A maior barreira para seu reconhecimento, no entanto, ficava do outro lado do
Atlântico, em Londres. No período em que Rondon esteve mais ativo (o ocaso da Inglaterra vitoriana e eduardiana e os anos imediatamente posteriores), a Real Sociedade
Geográfica era o árbitro supremo de tudo o que dizia respeito a explorações e geografia,
e a relação entre Rondon e a sociedade estava longe de conhecer termos cordiais. Na
época, a Real Sociedade Geográfica tinha um programa de treinamento voltado a preparar
exploradores ingleses para, nas palavras de um livro didático utilizado no curso, “viajar
por países selvagens”, categoria em que se incluía o Brasil. Os alunos do programa, que
se baseava em conceitos como eugenia e “racismo científico”, eram imbuídos de uma
mentalidade de branco dominador — como a do sahib indiano ou o bwana africano — e
ensinados a acreditar numa estrita hierarquia racial que tinha os europeus no ápice e os
povos indígenas na base. Na terminologia empregada pelos membros do serviço colonial
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britânico, Rondon não passava de um wog, designação extremamente pejorativa para
qualquer um que não fosse considerado branco. Alguém, portanto, que não devia ser
levado a sério ou respeitado, muito menos tratado como par ou igual.
Palavras de admiração sobre Rondon apareciam em livros e revistas publicados na
Itália e na Alemanha, e, de modo geral, ele mantinha relações amistosas com seus colegas
em outras partes da porção continental da Europa, sobretudo exploradores, cientistas
e geógrafos franceses e escandinavos. O explorador sueco Algot Lange, por exemplo, o
descreveu em 1914 como “cheio de verve e força viril”, e afirmou que sua “integridade
e valor são indiscutíveis” e o citou como prova de que o “sangue índio misturado ao
branco cria homens esplêndidos”.6 Entretanto, exploradores ingleses como Percy Fawcett,
formado no curso da Real Sociedade Geográfica, e o escritor e aventureiro Arnold
Henry Savage-Landor depreciavam Rondon constantemente em sua correspondência
privada e escritos públicos, muitas vezes com termos racistas. O brasileiro, por sua
vez, via os dois como uns pernósticos sem autoridade, e o dizia com todas as letras.
Essas diferenças ficaram particularmente pronunciadas após 1910, quando o governo
brasileiro criou o Serviço de Proteção aos Índios e o deixou ao encargo de Rondon.
Nessa função, Rondon em mais de uma ocasião recusou-se a fornecer autorização ou
apoio material para expedições financiadas pela Real Sociedade, argumentando que as
propostas de pesquisa representavam violações desnecessárias da soberania dos índios,
exigiam demasiados recursos que o governo brasileiro poderia fazer melhor proveito
em outras partes ou reproduziam estudos já feitos pelos próprios brasileiros.
Essa atitude de desdém enfrentada por Rondon continuou até a década de 1930,
quando terminou sua carreira como explorador. “Fui levado a crer que os preceitos ingleses eram a única norma e receio ter me inclinado a depreciar todos os sul-americanos
como dagoes [termo pejorativo para pessoas de descendência italiana, espanhola ou
portuguesa] quando visitei o Brasil”, admitiu o explorador inglês Robert Churchward em
Wilderness of Fools [Selva de tolos], um relato de sua expedição de 1932 em busca de
Fawcett, que desaparecera na Amazônia sete anos antes após menosprezar o conselho
de Rondon sobre como organizar uma expedição e se portar entre os povos indígenas.
Numa crítica disfarçada de elogio, Churchward então complementava: “Não tardei a me
dar conta de meu equívoco e achei-os, pelo contrário, a gente mais divertida, encantadora
e agradável que já conheci, bem como extraordinariamente hospitaleira”. Note, porém,
que não há reconhecimento de bravura ou tenacidade, qualidades personificadas pelos
integrantes da Comissão Rondon.7
Rondon possivelmente teria se saído melhor entre a elite inglesa caso descendesse
da aristocracia brasileira ou pelo menos se encaixasse nos moldes do clássico gentleman.
Seu meio e sua criação, no entanto, eram os mais distantes de um status elevado que se
poderia imaginar. Não só ele era de origem indígena, como também era órfão, nascido
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na pobreza em um rincão do Brasil onde um simples ensino básico era difícil de obter
e refinamentos culturais como livros, música, teatro e as artes em geral constituíam
luxos quase inatingíveis. Ele galgou à patente de marechal do Exército adquirindo esses
conhecimentos ao longo do caminho com a força de sua curiosidade intelectual insaciável e seu ímpeto inexorável pelo aperfeiçoamento pessoal; no fim, transformou-se
nessa rara figura que ficava tão à vontade nos cafés e salões do Rio de Janeiro quanto
na selva, capaz de ir e vir com toda a comodidade entre os mundos dos pajés e dos
cientistas. Rondon era, em outras palavras, o perfeito self-made man, a versão brasileira
do menino pobre esperto, determinado e corajoso tão comum nos romances da época
em que viveu. Mas essa não era uma narrativa que impressionasse particularmente os
esnobes ingleses criados sob valores e preconceitos vitorianos.
Visto pela óptica do século xxi, porém, Rondon desponta como uma figura maiús
cula e inspiradora — em alguns aspectos, um homem de sua era, mas em outros ainda
muito à frente de seu tempo. Claro que ele também tinha sua cota de defeitos. Era
implacável na busca de seus objetivos, esperava que os homens sob seu comando fossem igualmente comprometidos e não hesitava em puni-los caso não se mostrassem à
altura de seus exigentes padrões. Numa sociedade em que o comportamento emotivo
era comum, ele às vezes parecia desinteressado e distante, formal e meticuloso; na
visão de seus detratores, um perfeito caxias (para aludir a outro militar famoso). Mais
importante, o fervoroso positivismo de Rondon, que começou como um fascínio adolescente e durou pelo resto da vida — e o idealismo que engendrou nele —, cegou-o
para algumas das realidades e contradições mais fundamentais da vida política e social
brasileira, limitando o alcance de sua atuação. Não fosse ele um seguidor tão ferrenho
da fé secular de Auguste Comte, teria conseguido conquistar muito mais pelas causas
que acalentava, sobretudo as dos povos indígenas.
Contudo, em um nível puramente pessoal, Rondon combinava e exemplificava
algumas das virtudes tradicionais e modernas mais estimadas. Era intensa e genuinamente um patriota, aferrava-se a antigos códigos de honra, bravura e cavalheirismo e
repetidamente demonstrava uma retidão moral que, fortalecida por seu caráter estoico,
impressionava aqueles que conviviam com ele — um de seus admiradores, o poeta Paul
Claudel, que serviu como embaixador francês no Brasil por quase dois anos, c omparou-o
a uma “figura dos Evangelhos” e o descreveu como “puro, íntegro e sem sangue nas
mãos”.8 Ao mesmo tempo, a filosofia de tolerância, diversidade cultural e não violência
defendida por Rondon ao longo de sua existência, junto com seu reconhecimento da
dignidade inata de toda vida humana e seu respeito pelo mundo natural e seus ecossistemas, revestem-no de uma aura muito contemporânea.
Em suas inúmeras expedições, Rondon sempre manteve extensos diários, e é neles
que podemos ver mais claramente as aspirações que tinha para si mesmo, seu país e a
24

Rondon_Uma_Biografia.indd 24

03/04/19 08:17

humanidade. Repetidas vezes manifestava seu credo pessoal de inspiração positivista,
baseado no que descrevia como “simpatia para com todos os seres de quem, como o
Poverello,9 se sente irmão”, e a convicção de que, no fim, convergirão “todos para o amor,
o bem comum”. Escreveu diversas vezes, em uma espécie de exortação a si mesmo, que
um dia “a ciência, a arte, a indústria hão de transformar a Terra em paraíso, para todos
os humanos, sem distinção de raças, crenças, nações — banidos os espectros da guerra,
da miséria, da moléstia”. Esse dia talvez ainda demorasse a chegar, percebia ele, mas,
nesse ínterim, todo ser humano tinha “os meios de se transformar e de se aperfeiçoar”,10
de maneira a contribuir para o gradual avanço da civilização. Durante toda a sua longa e
aventureira vida, que começou nos rincões mais afastados do Império, foi precisamente
por essa causa que Cândido Rondon lutou. Ele foi o homem que veio do nada e deu
tudo ao Brasil.
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