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CÃNDIDO MARIANO DA SILVA RONDON
1865-1958
por
HERBERT BALDUS

Quando, em 18 de fevereiro de 1946, visitei RoNDON, já octogenâ.rio, no Conselho Nacional de Proteção aos lndios cuja presidência
desempenhava ainda com vigor, encontrei um homem cem lindos
cabelos brancos e levemente ondulados que contrastavam pitorescamente com o rosto moreno de barba bem escanhoada. Havia, neste
rosto, muito de índio. De certos índios lembrei-me, também, vendo
o corpo de baixa estatura, com o torax bem desenvolvido e os membros
finos e ágeis.
RoNDON dirigiu-se para mim com grande vivacidade. Inclinou
ligeiramente o busto, por hábito ereto, chegou-se bem perto e fitou-me
com atenção, fechando quase os olhos e conservando-se calado. Alguma coisa nesta atitude me fêz pensar num tourozinho disposto a
brigar e brincar. Além disso, a inspeção silenciosa me trazia à lembrança, novamente, o mundo índio, desta vez representado por um
velho desconfiado.
Enganei-me, porém, redondamente. Não havia falta de cordialidade. O que havia era o fato de o glaucoma ter destruído uma
das vistas do general e prejudicado a outra.
Aliás, o exame durou apenas uns instantes. Depois, RoNDON
apertou-me a mão fazendo-me tomar assento num sofá, aí se sentando
ao meu lado. Para dar maior importância à recepção, mandou êle
o diretor do Serviço de Proteção aos 1ndios e o chefe de sua secção
de estudos ocupar as poltronas à esquerda e à direita. Então inclinou-se
amàvelmente para mim e começou a falar de suas expedições à maneira
de quem recapitula por costume a matéria de sua especialidade. Que
esta introdução em forma de sinopse retrospectiva fôra feita não sem
certo prazer ficou patente tôda vez que tive a imprudência de tentar
interrompê-lo afirmando estar eu, como qualquer outro estudioso das
coisas brasileiras, a par das realizações do sertanista máximo. Não
me deixou falar. Quando eu esbcçava uma palavra, êle se movimentava como se quisesse me abraçar, sufocando cem êste gesto
conjuratório qualquer coisa que eu pretendesse dizer. Tµdo isso era
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a expansibilidade típica daqueles grandes homens de ação que, egocêntricamente, procuram fazer do interlocutor um vaso cheio de si
próprios. Há quem imagina como sombrio e lacónico o chefe autocrático dum bando de brutos, sejam êstes a tripulação duma escuna
de piratas ou uma soldadesca destacada para trabalhos pesados no
sertão. De fato, conheci capitães de navios que não pareciam necessitar de alívio ou, pelo menos, não se valiam de vasos humanos
para sentirem-se melhor. E na História, figuram com o cognome de
taciturno tanto Guilherme I de Orange como também o conde de
Moltke. Mls a aplicação dê3se epíteto indica justamente que os
dois eminentes cabos de guerra fugiram à regra. E verdade, aliás,
que também RoNDON gostava de assumir, em certas ocasiões, o papel
do chefe de semblante retraído. Tal propensão se evidencia, pelo
menos, das numerosas fotografias em que êle posa como uma estátua,
num pedestal ora real, ora imaginário. Sua tendência mais forte,
porém, era aparentemente bem diversa. Isso percebi naquele dia,
observando a afabilidade com que RoNDON tratara um jovem oficial
e outras pessoas, como também quando, finalmente, consegui proferir
algumas frases explicativas que levaram o general a oferecer-me,
imediatamente, a direção de uma expedição a ser organizada pelo
Serviço de Proteção aos Índios.
R esumindo a impressão que me ficou depois de longa conversa,
posso dizer: o RoNDON que encontrei em 1946 se caracterizava não
pela grave ser(·n idade dos anciões - pelo menos dos idealizados
por muita gente, - mas pelo entusiasmo crédulo e loquaz dcs
adolescentes. Entre os milhares de homens de tôdas as idades, de
muitos países e de diferentes profissões, que conheci na minha vida,
poucos
foram tão dinâmicos e ninguém o foi mais do que êsse octo, .
genar10.
~

• * *
Ouvindo falar em RoNDON, muita gente pensa logo nos índios.
E sendo mencionada alguma tribo de M ato Grosso, numerosas
pessoas lembram-se imediatamente daquele ilustre sertanista cujos
empreendimentos não tiveram somente valor estratégico e desbravador,
mas contribuiram também para a geografia, zoologia, botânica, etnologia e outras ciências.
Quero tratar, a seguir, daquilo que RoNDON representa para o
estudo do índio bra3ileiro.
Nas publicações da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas encontra-se como Annexo N. 5 um
trabalho de 57 páginas in-4. 0 , aparecido no Rio de Janeiro, sem data,
sob o titulo Ethnographia, e indicando c~mo autor o coronel CÂNDIDO
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MARIANO DA SILVA RoNDON. (FQi reeditado, em 1947, sem modificações do conteúdo, pelo Conselho Nacional de Proteção aos lndios).
Contém m eramente o que diz o título, isto é, descrição de povos, e
êstes povos são, no presente caso, h abitantes do noroeste de Mato
Grosso visitados pelo autor em 1907 e 1911 e conhecidos sob os nomes
de Pareci e N ambikuara. O opúsculo apresenta observações acêrca
de sua aparência física e de sua cultura, pequenos vocabulários e
lendas.
Material etnográfico há, tâmbém, em outra obra de RoNDON,
isto é, nos três grandes volumes do Relatorio apresentado á Directoria
Geral dos Telegraphos e á Divisão de Engenharia (G. 5) do Departa-

mento de Guerra.
Convém chamar a atenção, ainda, para as referências aos Pareci,
N ambi kuara, K epikiri-uat, . Arikême, Umutina (Barbados), Parintintin, Kaiabi, Ba kairi, Apiaká e outros índios m ato-grossenses, referências contidas nas famosas Conferencias reaJ,1.zadas nos di as 5,

7 e 9 de outubro de 19 15 pelo S~. Coronel Candido Mariano da Silva
Rondon, no theatro Phenix do R :o de Janeiro sobre os trabalhos
da Commissão Tel€graphica e da Expedi.ção Roosevelt. E stas conferências foram impressas em 1916, no Rio de J aneiro, no original
português e na versão inglêsa, c0mo números 42 e 43 das publicações
da Comissão R')ndon. Como complemento delas pode servir o livro
de THEODORE RoosEVELT Through the Brazilian Wilderness (London
1914 e, em nova ~dição, New York 1925), do qual apareceram, em 1944,
duas versões portuguêsas, uma em São Paulo, como volume 232 da
série Brasiliana, e outra no Rio de Janeiro, publicada pelo .Ministério
da Agricultura.
Aliás, também as Conferencias realizadas em 1910 no Rio de
Janeiro e em S. Paulo, publicação n.º 68 da Comissão Rondou, aparecida em 1922 e reeditada pelo Conselho Nacional de Proteção aos
1ndios, em 1946, contêm material sôbre os índios, isto é, informações
acêrca dos Pareci e Nambikuara e ligeiras referências aos Bororo,
Kabixi, Apiaká (Tupi), Munduruku e K aritiana.
M as a contínua ação de RoNDON em prol do silvícola foi ainda
mais importante do que as suas publicações de dados etnográficos.
D ela resultaram não só o fim da guerra entre homens de culturas diferentes e a conquista pacífica de imensas terras para a nossa civilização, como também possibilidades inesgotáveis para gerações de
pesquisadores indianistas.
As idé'.a3 de RoNDON acêrca do tratamento que deveria ser
dado a~s índios, são bem caracterizados no seu trabalho intitulado·:
José Bonijdcio e o problema indígena (Revista do Instituto Histórico
e G eográfico Brasileiro, 1939, vol. 174, Rio de J aneiro 1940, pp. 867893). Nêle,. tràta do Patriarca da Independência como autor dos
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Apontamentos para a civilização dos indios bravos do Bra&l e, portanto,
como precursor e mestre dos organizadores do moderno Serviço de
Proteção aos fudios. Descreve a fundação, os propósitos e as atividades dêsse Serviço e resume as suas idéias nas seguintes frases: "Para
incorporar o Índio á Sociedade não basta supor a intervenção de um
missionário na sua vida fetichista, atuando contra a sua vontade
pela instituição do batismo, isto é, a incorporação de um novo ente á
massa humana, e o culto teológico, católico ou protestante, ou qualquer outra intervenção espiritual a transformar sua mentalidade primeva. Demanda paciente atuação e perenal assistência do Amor,
pela aplic?-Ção incessante da bond~de nas relações acaso possíveis
entre os lndios e os que pret.endem transformar a sua concepção
concreta do Mundo. Como é fenómeno que depende da lei da evolução, cumpre apreciar, ainda que sucintamente, a evolução mental
do Índio, que não é outra coisa senão uma criança grande, segundo o
método oferecido por José Bonifácio, nos seus tradicionais Apontamentos, assimilado pelo Serviço de Proteção aos Índios, e por sua acurada
e sensata experiência, adaptado refletidamente á prática educacional." (p. 882).
Isto é a linguagem dum fervoroso adepto do positivismo de
AuousTE CoMTE, ideologia que guiava, durante a longa existência de
RoNDON, tantos militares e políticos ilustres dêste Pais, inspirando
também os líderes do Serviço de Proteção aos 1ndios. As citadas palavras denunciam, além disso, a influência do evolucionismo que orientava as ciências na segunda metade do século passado, sendo representado, nos estudos dedicados às coisas do Brasil, - pelo etnólogo
KARL VON DEN STEINEN e para mencionar um grande brasileiro
- pelo historiador CAPISTRANO DE ABREU. Por fim, há no trecho
acima transcrito uma expressão freqüentemente usada na fala tutelar
de certos missionários, expressão essa que, por manifestar, no melhor
dos casos, um amor antes paternal que fraternal, não deixa de
parecer etnocêntricamente arrogante. Ê a afirmação de não ser o
índio "outra coisa senão uma criança grande". Não considerando a
nossa própria cultura como a medida de tôdas as outras, reconheceremos fàcilmente ser impossível consistir em "crianças grandes"
qualquer tribo ou povo que, durante milênios, sustentava a luta pela
vida com os mesmos meios de que se servia no século XVI, e sem
ajuda alguma da nossa parte.
Também as opiniões de RoNDON declaradas no seu artigo Etnografia publicado na Revista Brasileira de Geografia, II, n. 0 4, Rio de
Janeiro 1940, pp. 594-621 (publicado também nos Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia, III, Rio de Janeiro 1944, e reeditado,
sob o título A Etnografia e a Etnologia do Brasil em revista, como publicação n.º 93 do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, em 1946),
mostram-no, ainda, como. filho de sua época, isto é, da segunda me-
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tade do século XIX. Indianistas modernos, treinados para pesquisas
psicológicas e sociológicas, não concordarão, por exemplo, com a
seguinte frase: "0 problema americano da Etnografia resume-se, em
uma palavra, no Problema da origem do Homem americano". (p. 600).
No mesmo artigo (p. 621) há uma lista de 38 vocabulários inéditos que foram organizados pelos exploradores da Comissão Rondon.
Numerosos também são os trabalhos publicad.o s dêstes abnegados
defensorés do índio do Brasil. Antes de mencioná-los, porém, seja
ainda citado um outro artigo do próprio RoNDON, intitulado Problema
indigena e formando separata do relatório de 1936 da Comissão Mixta
Peru-Colômbia na questão de Leticia (inserto também na revista
América Indígena, vol. III, n. 0 1, México 1943, pp. 23-37). Contém,
além de observações sôbre tribos do Putumayo, considerações sôbre
a proteção oficial aos índios na Colômbia e no Brasil e sôbre a falta
de semelhante serviço no Peru.
Uma relação de 88 publicações da Comissão Rondon sôbre
geografia, etnografia, zoologia, botânica e outros assuntos ligados à
sua atividade encontra-se no livro do coronel AMILCAR A. BOTELHO
DE MAGALHÃES: Impressões da Comissão Rondon, quinta edição,
série Brasiliana vol. 211, São Paulo 1942, pp. 386-392. O valor principal dêste livro, aliás, não consiste nos trechos concernentes aos
índios, ainda que contenham alguns dados interessantes, mas na parte
intitulada Episódios de acampamento que dá idéia exata da vida de
RoNDON e de seus compa~heiros no sertão mato-grossense. Impressionante, por exemplo, é a seguinte observação do autor, ttm dêsses
companheiros, acêrca de seu chefe~ " ... durante as últimas explorações que realizou, para determinações geográficas, necessárias á Carta
de Mato-Grosso, pelos vales do Gi-Paraná, Jamari e Guaporé, tornou-se vulgar a sua ordem: - Faça jantar para os soldados e ... um chá
para o estado-m aior!" (p. 55). - Que belo exemplo para os coroneis
e generais de todo o mundo!

-

Mas merece ser citado, também, o que cliz o me:::;rr10 autor com
referência à proteção dos índios. Eis aqui: "Em todos os serviços
dirigidos pelo atual General RoNDON, em pleno sertão de Mato-Grosso
e onde era assinalada a existência de selvíc0las, constituia um dogma
fundamental a pacificação dos índios por meios brandos, assim como
a sua proteção, posteriormente, quando se tornavam amigos. O método invariável, sempre coroa<lo do melhor êxito, consistia em não
responder pela violência aos seus ataques, mas ao contrário, no próprio local e no mesmo momento em que se produziam as agressões
dos índios, armados ingênu.a mente de arco e flechas (cujo alcance
útil e seguro não atinge 30 metros) o Generál RoNDON determinava,
ou êle próprio o fazia, a colocação de numerosos brindes, especialmente machados de aço, facões, facas e miçangas (contas de vidro e
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outras), ol1jetos dos mais preciosos para os selvícolas. Esta humanitária atitude terminava invariávelmente por transformar em amigas
as tribos selvícolas mais guerreiras, que acabavam por visitar em
grupo os acampamentos da Comissão Telegráfica, cessando as hostilidades. O ponto de vista do General RoNDON era justamente provar,
como provou, com inúmeros exemplos, que os selvícolas são homens
passíveis de atos de bondade, desde que com bondade sejam tratados.
Invocava como argumento, ao comêço de seus trabalhos, a aplicação
que dêste método fizera com sucesso o depois General GoMES CARNEIRO,
de quem foi ajudante, quando se levou o telégrafo a Cuiabá; invocava
as palavras do grande JosÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA., nome
assaz conhecido na História do Brasil, para quem os civilizados
eram usurpadores das terras pátrias cujo dono mais legf,timo êle considerava o próprio índio." (pp. 384-385).
Os processos de aproximação e pacificação aplicados por RoNDON
e seus heróicos auxiliares são pormenorizados em outro livro de BoTELHO DE l\1AGALHÃES, intitulado : P elos sertões do Brasil, segunda
edição, série Brasiliana, vol. 195, São P aulo 1941. Esta obra é sinopse
dos relatórios sôbre as principais explorações realizadas pela Comissão
Rondou. O mesmo autor publicou, ainda, uma biografia com o título
Rondon - Uma R eliquia da Pátria (Curitiba 1942, 250 pp. in-8. 0 ) e
na revista América Indf,gena, volumes III e 1,r, México 1943 e 1944,
uma série de artigos intitulada O Problema de Civilização dos 1ndios
no Brasi l que trata da pacificação dos Bororo orientais, Kaingang
de São P aulo, Nambikuara do rio Juruena e da Serra do Norte, bem
como, na mesma. revista, volumes V, VI e VII, 1945 a 1947, outra
série intitulada 1fl,dios do Brasil (reunida, depois, em folheto de 96
pp. sob o mesmo título).
Entre os trabalhos etnográficos de membros da Comissão R ondon,
convém mencionar, a inda, as Notas sobre os costumes dos indios Nhambiquaras de ANTONIO PYRENEUS DE SouzA (Revista do Museu Paulista,
tomo XII, São Paulo 1920, segunda parte, pp. 391-410) e os artigos
de J. BARBOSA DE FARIA sôbre Zicunati, o j ôgo dos P areci que consiste em se arremessar uma bola a golpe de cabeça (Boletim do Museu
Nacional, 1, n .0 4, Rio de J aneiro 1924, pp. 271-273) e sôbre Timaa
usadas pelos indios Bororos (ibidem, n .º 6, 1925, pp. 401-403). O nome
dêste último expedicionário aparece, ainda, junto com o do general
RoNDON, como co-autor dos seguintes trabalhos ling,üísticos saídos
em 1948, no Rio de Janeiro, como publicações n. 0 76, 77 e 78 do Conselho Nacional de Proteção aos fndios: Glossário Geral das tribos
silvícolas de Mato-Grosso e outras da Amazónia e do Norte do Brasil,
I (257 pp. in-8. 0 ) ; Esb~ço gramatical e vocabulário da língua dos f,ndios
Borôro (211 pp .. in-8. 0 ) ; e Esbôço gramatical, vocabulário, lendas e
cdnticos dos índios Ariti (Parici) (110 pp. in-8. 0 ).
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Um dos maiores vultos do Serviço de Proteção aos fndios foi
Lu1s BuENO HORTA BARBOSA de cujas publicações se destacam as
duas conferências sôbre a pacificação dos Kaingang paulistas e o problema indígena no Brasil, publicadas no Rio de Janeiro em 1913 e
1926 e reimpressas juntas como publicação n. 0 88 do Conselho Nacional de Proteção aos fndics, em 1947, 72 pp.; o panfleto intitulado
O Serviço de Proteção aos lndios e a Historia da Colonização do Brazil,
Rio de J aneiro 1919, 80 pp.; bem como o opúsculo Commissão Rondon:
P elo indio e pela sua proteção ojjicial, Rio de Janeiro 1923, 71 pp.
(Reimpresso em 1947 como publicação n.º 86 do Conselho Nacional
de Proteção aos !nclios).
Merece ser citado, a êsse respeito, também ALf PIO BANDEIRA,
outro membro do Serviço de Proteção aos fndios, cujo opúsculo A
cruz indigena (Pôrto Alegre 1926, 131 pp. in-8. 0 ) consiste em descrições das diversas formas de sofrimento físico e psíquico causado pelo
branco ao índio do Brasil, e cujo folheto J auapery (Manaos 1926,
64 pp. in-4. 0 ) trata dos numerosos encontros hostis e dos raros encontros pacíficos que os índios dêste afluente do rio Negro tiveram
com os brancos até 1922.
Valiosos dados oferecem os seguintes trabalhos de J osÉ MARIA
DE PAULA, antigo diretor do S.P.I.: Memoria sobre os botocudos do
Paraná e Santa Catharina (Annaes do XX Congresso Internacional
de Americanistas, vcl. I, Rio de J aneiro 1924, pp. 117-137) e Terras
dos indios (Rio de Janeiro 1944, 109 pp. in-8. 0 ).
Importantes elementos para o estudo do tratamento oficial
dado aos índios do Brasil, sob a orientação de RoNDON, são contidos
num opúsculo intitulado: Coletânea de leis, atos e memoriais referentes
ao indigena brasileiro compilados pelo ojical administrativo HUMBERTO
DE ÜLIVEIRA (Publicação n.º 94 do Conselho Nacional de Proteção
aos fndios, Rio de Janeiro 1947, 229 pp. in-8. 0 ). Do mesmo assunto
trata também um artigo com o título A obra de proteção ao indígena
no Brasil, de VICENTE DE PAULA TEIXEIBA DA FONSECA VASCONCELOS,
outro antigo diretor do S.P.I. (América Indígena, vol. I, n.º 1, México
1941, pp. 21-28).
Enquanto o material etncgráfico contido em tôdas as publicações acima citadas não passa de ligeiras, ainda que interessantes notas,
obras indi2.nistas fundamentais cuja realização foi possibilitada pelas
organiz~,ções criadas por RoNDON, são o livro Ron<'6nia de E. RoQUETTE
PINTO, certos trab2.Ihcs de CURT NIMUENDAJÚ e, recentemente, as
public&ções de DAP.CY RIBEIF.o e cutros autores. RoQUETTE-PINTO
reuniu nr.quela sua cbra já várias vêzes reeditada (série Brasiliana,
vcl. 39, 401 pp. in-8. 0 ) o ccpicso ma terial sôbre os Pareci e Nambikuara
t orna.do &cessível pelas explcr2.ções da Ccmissão Rondon, cferecendo
cem isso uma not ável fcnte principalmente para o estudo da cultura
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material dêstes índios da Serra do Norte. NIMUENDAJÚ, convivendo
como encarregado do S.P.I., durante vários anos, com os Guarani
do sul de Mato Grosso e do Estado de São Paulo, produziu um trabalho indispensável para o conhecimento das religiões sul-americanas
e a tupinologia, publicado sob o título Die Sagen von der Erschajjung
und Vernichtung der W elt als Grundlagen der Religion der ApapocúvaGuaraní na Zeitschrift für Ethnologie, vol. 46, Berlin 1914, pp. 284403. Seu convívio com os 1."'embé do rio Gurupi, também em missão
daquela organização, deu como fruto a coleção de mitos inserta sob
o título: Sagen der Tembé-Indianer na mesma revista, vol. 47, Berlin
1915, pp. 281-301. Incumbido pelo mesmo Serviço, o grande pesquisador pacificou, em 1922, os Parintintin o que lhe deu ensejo de
escrever interessante monografia intitulada Os indios Parintintin
do rio Madeira e inserta no J ournal de la Société des Américanistes,
n.s., t. XVI, Paris 1924, pp. 201-278. A pacificação dêstes índios,
aliás, foi historiada por JOAQUIM GoNDIM (Publicação n. 0 87 da Comissão Rondon). DARCY RIBEIRO realizou as suas pesquisas na qualidade de etnólogo do S.P.I., publicando, em 1948, o artigo Sistema
jamilial kadiuéu na Revista do ~1useu Paulista, Nova Série, vol.
II, pp. 175-192, em 1950, o substancioso Jivro Religião e mitologia
kadiuéu (Publicação n.º 106 do Conselho Nacional de Proteção aos
fndios, xv e 222 pp. in-8. 0 ), e posteriormente outros importantes
trabalhos.

t

Avaliando as organizações criadas por RoNDON no tocante à
sua importância para a etnologia, é preciso mencionar que elas não
somente tornam acessíveis os objetos de estudo, como também os
conservam. Devido a isso, numerosas pesquisas pudera!Jl ser realizadas, ainda nos últimos anos, em tribos tão aculturadas como os
Kaingang, Tereno, Guarani e outros. i;; verdade que tal conservação,
infelizmente, não chegou, por enquanto, a passar de tentativas rudimentares, se a comparamos com os magníficos resultados obtidos
pelos protetores dos índios na América do Norte. Os obstáculos, no
Brasil, não consistem unicamente na cobiça e perversidade dos chamados cristãos e civilizados que escravizam os índios, usurpam suas
terras e matam-nos como bicho. A continuação da política colonial
portuguêsa com seus violentos processos de nacionalização ameaça
ainda mais a existência das culturas indígenas. Recente expressão
dessa tendência até agora tão viva neste Pa.is foi dada numa publicação do coronel THEl\IISTOCLES P AES DE SouZA. BRAZIL, intitulada
Incolas selvicolas (Separata do Relatorio apresentado ao Ministerio
das Relações Exteriores em 1935, pelo Chefe da Commissão Demarcadora de Limites do Sector de Oeste, Rio de Janeiro 1938, 71 pp.
in-8. 0 ). O seu autor tem por única solução do problema do indio no
Brasil o cruzamento com o civilizado. RoNDON, prefaciando o trabalho
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de seu irmão de armas, opõe-se a esta opinião. Isso bem mostra a
largueza das idéias do nosso herói e a firmeza de seu caráter.
Desde a sua fundação o Serviço de Proteção aos !ndios está
envolvido em lutas de idéias nas quais se misturam difamações com
criticas justas e construtivas. Basta lembrar, por exemplo, os libelos
dos deputados BASÍLIO DE MAGALHÃES e ARTHUR MARTINS FRANCO,
publicados em 1925, êste atacando e aquele defendendo. Em tôdas
as contendas, RoNDON estava sempre representando o ponto de vi::~ta
inspirado na amizade mais sincera para com os indios. Isse o levou
a prestar atenção cada vez maior à Etnologia e sua aplicação ao pro.:.
blema do tratamento dos silvicolas. Assim, para contrabalançar tendências que fariam prevalecer no S.P.I., um burocratismo rotineiro
e alheio às necessidades reais num mundo em transformação, RoNDON
criou o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, órgão incumbido
de orientação cientifica, de promover pesquisas, publicar contribuições para o estudo das tribos do Brasil e despertar carinhoso interêsse
por elas entre os brasileiros das cidades, mediante festividades com
conferências e exposiçõés. Em 1943 convidou CuRT N IMUENDAJÚ
para dirigir os planejados trabalhos etnológicos. A escolha não podia
ser melhor. Infelizmente, o estado de saúde do eminente especialista
impediu, no último momento, a realização do projeto. Como me escreveu NIMUENDAJÚ em carta de 10 de novembro daquele ano, isso
não s6 "causou uma grande tristeza" a êle, mas "igualmente sentido
ficou o Gal. Rondou que durante a minha estada no Rio tornou-se
muito meu amigo". Cito estas palavras de um dos mais ásperos
criticos do S erviço de Proteção aos Indios, porque elas mostram
que as duas maiores autoridades no assunto chegaram a um bom
entendimento, tendo RoNDON sempre estado disposto a aprender,
mesmo dos mais moços e de pessoas com sotaque estrangeiro.
Ainda numa entrevista publicada pelo Diario Carioca, em 1 de
junho de 1949, o ancião revela sua vitalidade intelectual, colocando-se de acôrdo com os etnólogos modernos. Opondo-se à orientação
por êle mesmo dada em anos anteriores, declara: "A tendência atual
é afastar o índio, quanto possivel, do contato pernicioso dos brancos.
Já não se compreende a idéia errada de que os ·índios devem ser incorporados á nossa civilização." Com simpática sinceridade acrescenta palavras tão justas como as seguintes: "Vocês os jornalistas,
são os piores inimigos dos índios. Vivem a procurar reportagens de
sensação atormentando os pobres aborigenes cuja única aspiração
é viver longe de nós, os civilizados. O indio não acredita, nem pode
acreditar no branco. Somos para êle uma nação grande, forte e cruel.
Nem poderia pensar de outro modo acreditando apenas no que observam e sendo, desde a época do descobrimento, escravizado, massacrado, espoliado de suas terras pelo branco mau e traiçoeiro. Poucos,
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pouquíssimos são os brancos que procuram os índios com objetivo
de ajudá-los. Na maioria dos casos procuramos o índio apenas para
corrompê-lo, levando-lhe sõmente vícios e enfermidades que grassam
abundantemente nesta nossa civilização." - E com a amargura que
lhe deram as experiências com os brancos, levanta a voz no deserto
para dizer dêles : ''Infelizmente esta sociedade é, egoista e corrupta,
tendo uma grande falta de cultura moral e de honestidade. Cerno só
daí poderemos retirar os elementos necessários para nos mantermos
em contato com os índios, temos lim grande trabalho em refrear as
paixões luxuriosas e educar os maus. Sim, porque os maus são os
brancos e não os índios. TEIXEIRA MENDES, célebre e grande apóstolo do positivismo, dizia-me certa vez.: 'O maior mal que podemos
fazer aos índios é procurá-los. Só dev~emos fazer isto quando o povo
brasileiro se regenerar ccmpletamente e abandonar a luxuria, a corrupção em que vive atolado." '
Tudo isso declarou ao jornalista o mesmo velho general que, ao
ser solicitado por turista estrangeiro a e:.crever aJgum pensamento
num álbum de autógrafos, deixou lá nada mais e nada menos do que,
em letras bem grandes, a frase: "Viva o Brasil!"
E uma felicidade para êste País que justamente um homem da
esir:.itura moral de RoNDON tenha sido, desde há vários decênios, o
brasileiro talvez mais conhecido e, pelos menos, o mais admirado no
exterior. Em inúmeros livros sôbre o Brasil, publicados na Europa
e na América do Norte, encontramos o seu retrato ou referências a
seu respeito. Em 1949, no American Museum oj Natural History, em
Nova York, foi o reu busto colocado à entrada da sala de recepção
dos membros do XXIX Congresso Internacional de Americanistas.
E quem quer saber o que pensa do nosso querido RoNDON .um
seu eminente colega em assuntos de proteção aos índios, leia as
páginas 177 a 179 do Mentor pocket boo k 1ndians oj the A mericas,
publicado em 1948, no qual o professor JOHN CoLLIER, de 1933 a
1945 U. S. Commissioner oj Indian Ajjairs, escreve palavras cerno
as seguintes: "General R 'Jndon ... a man of greatness, intellectual,
emotiona.l and moral." "The Indian service which R'Jndon carne to
develop is an exciting institution to the student of administration."
E, por fim: "Rc·ndcn and his co-workers serve not only the Indians,
but the expansion of the culture and sot1l of Brazil."
Mas conheço, ainda, manifestação mais impressionante a respeito. Fci a grata venerr.ção cem que me falara de RoNDON um velho
indio tereno do sul de Mato Grosso. De suas palavras emanava profunda afeição.
E o que dizer da divisa do Serviço de Proteção aos fndios?
Ordena a conduta de cada membro do Serviço em relação aos
~
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silvícolas, pelas palavras: "Morrer se preciso fôr; matar, nunca." Os que, em obediência àquele lema, morreram, não sacrificaram a sua
vida para servir a um imperialismo 0u em defesa de um conceito obscleto de soberania. J.Jutaram pela união fraternal da humanidade. E
quem lhes deu fôrça para tamanho sacrifício, foi o chefe CÂNDIDO
MARIANO DA SILVA RONDON.
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