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Resumo 

Procuramos com esse trabalho redigir um breve estudo do pensamento do marechal do 

exército brasileiro Cândido Mariano de Silva Rondon, durante toda sua vida profissional de 

professor da Escola Militar do Rio de Janeiro (RJ) e como comandante da CLTEMTA 

(Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas), no que se refere 

ao projeto de integração e concepção do território nacional do país e que, pensamos, serviu 

como parâmetro para a formação da República positivista instalada no Brasil em 1889, bem 

como sua contribuição as ciências geográficas. 

 
Resumè 

Nous travaillons avec le projet d'une brève étude, c'est-à-dire une enquête de la réflexion 

théorique et méthodologique de l'armée brésilienne Marshal Cândido Mariano da Silva Rondon, 

tout au long de sa vie professionnelle de l'enseignant de l'école militaire de Rio de Janeiro (RJ) 

et en tant que commandant de CLTEMTA (Commission des lignes télégraphiques stratégiques 

du Mato Grosso à l'Amazonie), en ce qui concerne le projet d'intégration et de la conception du 

territoire national du pays et, pensons-nous, a servi en tant que paramètre à la formation de la 

République positiviste installé au Brésil en 1889, et leur contribution à la science géographique. 

 

Palavras chave: Marechal Rondon; Território nacional; história do pensamento geográfico; 

positivismo; geopolítica brasileira. 

 

4- Introdução. 

Deixamos claro que nosso objetivo não é levantar nenhum memorial da vida e obra de 

Cândido Mariano da Silva Rondon1. Sabemos sim que a vida pessoal influenciou muito esse 

                                                 
1 Sobre esse assunto recomendamos a leitura do epistemólogo francês Gaston Bachelard sobre a 
importância do entendimento da vida dos cientistas para se entender sua obra, o que ele denominou como 
sendo a “psicanálise do conhecimento”. Nesse aspecto a vida de Cândido Mariano da Silva Rondon para 
nós será um “pano de fundo” para entender seu pensamento e não nosso objeto de estudo. 



militar no seu pensamento, porém, não nos atentemos em desenvolver um estudo memorialista 

de Rondon.2 

Para tanto, discutiremos a importância de Rondon para a geografia nacional, a filosofia 

positivista, a história do Brasil contemporâneo e as ações do marechal Rondon quanto ao seu 

pensamento geopolítico fazendo, sempre a uma conexão entre essas temáticas e o nosso 

propósito inicial: o projeto de Nação e de integração do território nacional pretendidos pelos 

militares no inicio da república do Brasil e de todo círculo positivista pegando como melhor 

exemplo para esse estudo esse militar mato-grossense e como ele via a sua “terra mais garrida”. 

Vale destacar o que escreveu a geógrafa brasileira da Universidade de São Paulo (USP) 

Profa. Dra. Sandra Lencioni (1999)3: 

“O conhecimento dos lugares não se constituía, assim, em 

motivação apenas para viajantes, exploradores e cientistas. Era de 

interesse prioritário para o poder político e econômico do Estado-

Nação. Os interesses hegemônicos deveriam estar garantidos não 

apenas pelo domínio dos povos subjugados, mas também, no 

âmbito interno das nações dominantes, pela construção ideológica 

de que aqueles interesses seriam de proveito de todos. Foi nesse 

contexto que a Cátedra de Geografia foi instituída nas escolas, 

com o objetivo da construção e afirmação da nacionalidade. [grifo 

nosso] 

Com o apoio do Estado, das companhias de navegação, das 

câmaras de comércio e de outras associações de capitais, 

minuciosas expedições científicas e militares foram preparadas. 

Essas expedições também tiveram apoio de sociedades geográficas 

que se multiplicaram nos anos oitocentos e que, cedo ou tarde, se 

engajaram no projeto de expansão colonial ou territorial dos seus 

países. [grifo nosso]” (LENCIONI, 1999, pp. 74). 

Assim, nesse contexto colocado acima aparece Rondon que serviu para o seu Estado 

como um “bom seguidor das doutrinas positivistas”, do militarismo ligado com os republicanos 

do sudeste e ao seu pensamento de projeto de Brasil integrado e da afirmação de uma 

nacionalidade brasileira. 

 
5- Rondon e o Positivismo. 

                                                 
2 BACHELARD, Gaston- A formação do espírito científico: Contribuição para uma psicanálise do 
conhecimento. Editora Contraponto, Rio de Janeiro (RJ), 1996. 
3 LENCIONI, Sandra- Região e a geografia. EDUSP, São Paulo (SP), 1999. 



Cândido Mariano da Silva Rondon mais conhecido como Marechal Rondon,  nasceu no 

Município de Mimoso (antiga Província e atual Estado do Mato Grosso) em 5 de maio de 1865 

na cidade do Rio de Janeiro (Estado do Rio de Janeiro) em 19 de janeiro de 1958. Foi um 

militar e sertanista brasileiro de origem indígena (etnias Bororo e Terena), recebeu o título de 

marechal do Congresso Nacional em 1955 e logo em 1956 o antigo território do Guaporé passa 

a denominar-se Rondônia em sua homenagem (sendo o único estado que não elva no nome 

alguma feição geográfica ou de santidade da Igreja Católica Apostólica Romana). Ainda foi 

indicado em 1957 ao Prêmio Nobel da Paz, porém, não foi agraciado. 

Rondon ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1881 (aos quinze anos) e 

durante toda sua vida “encarna o espírito militar” de rigidez moral e na disciplina, e adere a 

Filosofia Positivista de Auguste Comte, ao paso de ser ligado até a Igreja Positivista do Brasil 

(passa a ser membro em 1898).  

Cândido Mariano da Silva adota o sobrenome de Rondon em homanagem ao tio que o 

educou depois de sua orfandade. No ano de 1890 é promovido a segundo tenete da artilharia do 

Exército e passa a ser professor da Cadeira de Astronomia, Mecânica Racional e Matemática 

Superior da Escola Militar do Rio de Janeiro (atualmente essa instituição é conhecida como 

Instituto Militar de Engenharia- IME). Em 1900 é nomeado chefe da Comissão Construtora de 

Linhas Telegráficas no Estado de Mato Grosso e já no ano seguinte faz um processo de 

pacificação dos índios Bororo do norte do país. 

Em 1907 o presidente da república Afonso Moreira Pena (1906-1909) nomeia Rondon 

chefe da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas 

(CLTEMTA) e em troca ele consegue a fundação do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios (que 

será substituído em 1967 pelo presidente Artur da Costa e Silva com a criação da FUNAI- 

Fundação Nacional do Índio) em 1910 sendo seu primeiro diretor até 1930. Nesse cargo ele 

ainda participa em 1914 da Expedição Científica Rondon-Roosevelt (em que o ex-presidente 

Theodore "Teddy" Roosevelt, Jr. [1958-1919] mapeiam pela primeira vez o Rio da Dúvida [cuja 

nascente é no Estado de Rondônia e ele tem seu curso no Estado do Mato Grosso e a foz no 

Estado do Amazonas] passando a denomina-lo de Rio Roosevelt). 

Logo após esse acontecimento internacional Rondon passa a ser Diretor de Engenharia do 

Exército (1919). Os atritos entre Rondon e Vargas depois da Revolução de 1930 vai fazer com 

que o militar se afaste de órgãos políticos dentro do Exército até que ele é convocado pelo 

próprio presidente-ditador em 1938 para mediar um processo de paz entre a Colômbia e o Peru 

que disputavam o território de Letícia. Com isso Cândido Rondon reassume o SPI (ligado ao 

Ministério da Agricultura da época) e apresenta um projeto em 1952 para a criação do Parque 

Indígena do Xingu no centro-oeste do Brasil.  

Rondon veio a falecer aos 92 anos de idade no ano de 1958 e deixou cunhada a frase mais 

famosa de sua vida: “Morrer se preciso for. Matar, nunca!”. 



O positivismo foi uma doutrina filosófica, política, e sociológica que ganhou ares de 

religião, idealizada pelo francês Auguste Comte (1798-1857). A idéia do Positivismo Comteano 

é a chamada Lei dos Três Estados, de acordo com a qual o Homem passou e passa por três 

estágios na forma de conceber as suas idéias. O primeiro estágio seria o teológico, onde o ser 

humano explica a realidade apelando para entidades supranaturais como divindades, buscando 

responder a questões como “de onde viemos” e “para onde vamos”. O segundo momento seria o 

metafísico, onde lo lugar de divindades há entidades abstratas para explicar a realidade (“o 

éter”, “o povo”, etc.). A última fase é o estado positivo; agora não se busca mais o “porquê” das 

coisas, mas sim o “como”, com as leis naturais, ou seja, relações constantes de sucessão ou de 

coexistência.  

A filosofia de Comte pode ser considerada como uma reação conservadora à Revolução 

Francesa (1789). Colocando-se no caminho contra-revolucionário, quer participar da 

reconstrução, instituindo a ordem de maneira soberana. E é essa idéia de ordem que domina seu 

trabalho de sistematização da filosofia, levando-o à necessidade de classificar as ciências e todo 

o conhecimento em quadros fechados, estanques. A palavra ordem significa ao mesmo tempo 

arranjo e mando. É ele mesmo que afirma: “Nenhum grande progresso pode efetivamente se 

realizar se não tende finalmente para a evidente consolidação da ordem”. 

De toda essa inspiração altruísta, Comte conseguiu criar assim uma espécie de religião, 

essa religião era totalmente racional, científica e exclusivamente humana, sem mistérios, 

revelação, vontade sobrenatural dos deuses, e ainda, com seu próprio calendário. 

Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon foi um dos positivistas mais notáveis e 

populares do Brasil. 

Lins (1964) em “História do Positivismo no Brasil” dedicou um capítulo só para Rondon, 

escrevendo assim: “Positivista merecedor de especial referência pela sua contribuição à cultura 

brasileira é Cândido Mariano Rondon, a quem deve o Brasil notável obra de desbravamento dos 

seus sertões... 

Desejando Rondon filiar-se à Igreja e Apostolado Positivista do Brasil abandonou, em 

1892, de acordo com as bases da mesma Igreja, o lugar de lente substituto (professor substituto) 

de Astronomia e repetidor de Mecânica Racional da Escola Militar do Rio de Janeiro (RJ), lugar 

para o qual fora nomeado por Benjamin Constant... 

No caso, porém, de Rondon, foi essa proibição, inserta nas Bases do Apostolado, que o 

encaminhou para a carreira de sertanista. Conduzindo-o à glória, pode-se dizer que não é só 

“Deus quem escreve certo por linhas tortas”, porquanto também o fez, a propósito do grande 

desbravador, a Igreja e Apostolado Positivista do Brasil...”4. 

                                                 
4 LINS, Ivan- História do positivismo no Brasil. Companhia Editora Nacional, pp. 526-541, São Paulo 
(SP), 1964 



Fica claro aí que o apresso que Rondon depositava sobre o positivismo era muito forte, a 

ponto de mudar os planos e a estrutura de sua vida e sua família para seguir a doutrina em que 

ele muito acreditava, a doutrina de Comte. 

Ribeiro (1962) ainda comenta: “Convidado para organizar e dirigir a instituição federal 

de assistência aos índios, Rondon aquiesce mas condiciona sua participação à aprovação, pelo 

Governo, dos princípios estatuídos pelos positivistas, na matéria. Como diretrizes para o novo 

órgão, Rondon reporta-se aos princípios compendiados em 1822 por José Bonifácio de Andrada 

e Silva e até então irrealizados: 

1. Justiça em não esbulhar mais o índio, pela força, das terras que ainda 

lhes restam e de que são legítimos senhores; 

2. Brandura, constância e sofrimento de nossa parte, que nos cumpre como 

a usurpadores e cristãos; 

3. Abrir comércio como os bárbaros, ainda que seja com perda de nossa 

parte; 

4. Procurar com dádivas e admoestações fazer pazes com os índios 

inimigos; 

5. Favorecer por todos os meios possíveis os matrimônios entre índios e 

brancos e mulatos...”5. 

Assim era o Marechal Rondon, sempre preocupado em transmitir o seu pensamento em 

suas ações, colocando sempre argumentos e questões positivistas em seu trabalho durante toda 

sua vida, e por não esconder ou falhar com essa filosofia Rondon ficou conhecido com um dos 

maiores positivistas do Brasil. 

Porém, Rondon foi orientado a esse caminho por mestres como Benjamin Constant e 

Gomes Carneiro, como ele mesmo conta e que foi transmitido por Esther de Viveiros (1969): 

“...Foste, Benjamin Constant, o meu mestre amado- que a todos se impunha pela extensão do 

cultivo intelectual, pela integridade do caráter diamantino, pela pureza de coração... Soubeste 

orientar todos anseios no sentido da meta da evolução humana: A Fraternidade Universal... 

Assim me ensinaste a nortear minha vida pelo ideal de servir a Humanidade, servindo à Pátria e 

à Família... 

Gomes Carneiro, meu amado Mestre do sertão. Ali me ensinaste a ser soldado. Aprendi, 

nos teus edificantes exemplos cívicos e militares, a ser dedicado ao serviço, inflexível nas 

maiores dificuldades e sofrimento para nunca, ante o subordinado, revelar cansaço ou 

ignorância- porque só assim, dizias, será a autoridade do chefe mantida e respeitadas as sua 

ordens... 

                                                 
5 RIBEIRO, Darcy- A política indigenista brasileira. Serviço da Informação Agrícola do Ministério da 
Agricultura, pp. 17-19  Rio de Janeiro (RJ), 1962. 



Por isso é que a minha sala, no “Conselho Nacional dos Índios”, fica o retrato de Gomes 

Carneiro na parede, sobre minha cabeça, quando sentado à minha mesa de trabalho- na parede 

fronteira, está o de Benjamin Constant...”6. 

A sua admiração foi tamanha para com o Mestre Constant que Rondon ofereceu o nome 

de Benjamin para seu filho homem, assim ficou: Benjamin Rondon. 

Acometido de glaucoma, coube a transmissão de Esther de Viveiros, Rondon dita à ela 

suas próprias considerações sobre o positivismo (1962): “...Desde muito cedo, fiz convergir 

todas as minhas faculdades para o ideal de servir a Humanidade, servindo à Pátria e à Família, 

porque se dilatara em mim o pensamento de meu pai: “Instrua meu filho, para que ele possa 

servir a sua Terra”, pensamento que guardei no fundo do coração como precioso estímulo. 

Ao matricular-me na Escola Militar, encontrei Luiz Ponce, o primeiro mato-grossense 

positivista...Chamou-me ele a atenção para as aulas de Benjamin Constant e para o Catecismo 

Positivista, seu livro de cabeceira. 

Muitos alunos da Escola Militar freqüentavam a Igreja Positivista, mas, no severo 

programa que traçara a mim próprio, não havia oportunidade para sair da Escola. Só depois de 

alferes-aluno é que fui ao Templo e passei a freqüentá-lo, fiel e assiduamente, uma vez 

concluído o meu curso.  

Nada sabia eu fazer, sem me dar inteiramente, e tornei-me positivista ardente e convicto, 

ansioso por atingir a unidade, como meio de bem servir à Humanidade, servindo à Pátria e à 

Família...Creio que o homem e o mundo são governados por leis naturais... 

Houve quem considerasse prejudicial a influência do Positivismo sobre o espírito de 

certos oficiais, supondo que, por vivermos sonhando com a paz universal, desdenhamos a 

profissão.  

É certo que existiam no seio da força armada discípulos de Augusto Comte- nunca 

periclitou, por isso, a defesa nacional, ao contrário, ninguém, mais do que alguns deles, deu 

maiores provas de amor à Pátria e soube por ela morrer. Refiro-me também a meus 

companheiros, em nossos trabalhos no sertão do Brasil, muitos deles, como eu positivistas...”7. 

Assim, de jovem arredio à Filosofia Positivista, Rondon se transformou no maior ícone 

desse pensamento no nosso país, sendo sempre lembrado como um dos mais fervorosos ativistas 

da Religião da Humanidade, na qual casou-se um dia, e viveu durante toda sua vida, até falecer 

no dia 19 de janeiro de 1958, no mesmo dia do aniversário de nascimento do homem que 

difundiu o positivismo Augusto Comte. 

 

                                                 
6 VIVEIROS, Esther de- Rondon conta sua vida. pp: 91-92. Editora da Cooperativa Cultural dos 

Esperantistas, Rio de Janeiro (R.J.), 1969. 
7 VIVEIROS, Esther de- Rondon conta sua vida. pp: 587-591. Editora da Cooperativa Cultural dos 
Esperantistas, Rio de Janeiro (R.J.), 1969. 



6- A contribuição do Marechal Rondon para a geografia. 

Para as chamadas Ciências Geográficas, Rondon prestou os mais valorosos serviços. E 

apesar de muito se falar, ainda, no Marechal Rondon, pouco se conhece de sua obra, 

especificamente para geografia do Brasil. 

Segundo o Prof º Dr. Aroldo Edgard de Azevedo, Catedrático de Geografia do Brasil da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), atual Faculdade de Filosofia, letras e 

Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), e também diretor-fundador 

do extinto Instituto de Geografia (IGeo)  da mesma Universidade, escreveu no Boletim Paulista 

de Geografia, da qual era também diretor, no ano de 1965: “Repassemos os nomes das unidades 

políticas de nosso país- velhas denominações que remontam ao período colonial, nomes de 

santos e nomes de rios, expressões geográficas. Mas Rondônia representa a grande exceção, 

porque relembra o nome de um Homem, de um Homem com “H” maiúsculo- o único brasileiro 

que, até esse instante, mereceu tamanha honra...Cândido Mariano da Silva Rondon”8. 

Percebe-se que antes mesmo de cair no modismo a palavra “interdisciplinaridade”, 

Rondon já a utilizava como ação, como demonstra ainda, o próprio Prof º Dr. Aroldo de 

Azevedo (1965): “...Suas expedições foram geralmente acompanhadas por técnicos  capazes e, 

por isso mesmo, dignas de serem classificadas como verdadeiras expedições científicas. Nelas 

figuram topógrafos, geólogos, botânicos, zoólogos, meteorologistas, etnólogos. Nomes como 

estes, que dispensam qualquer apresentação: Júlio Caetano Horta Barbosa, Amílcar Botelho de 

Magalhães, Jaguaribe de Matos, Euzébio Paulo de Oliveira, Alberto Betim Paes Lemes, 

Frederico Carlos Hoehne, Alberto Sampaio, Adolfo Lutz, Edgard Roquette-Pinto, entre 

outros...”9. 

Rondon contribuiu para Botânica com oito mil números de exemplares colecionados, para 

Zoologia a contribuição foi com seis mil exemplares, muitos deles catalogados e pegos pelo 

próprio Rondon. Todo esse arquivo de pesquisa foi transcrito e representado nas sessenta e seis 

publicações da Comissão de Linhas Telegráficas e estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, 

conhecida como Comissão Rondon. 

Mas o fascínio de Rondon pela ciência não começa quando ele havia terminado seus 

estudos no Colégio Militar do Rio de Janeiro (RJ), contam os contemporâneos de Rondon no 

mesmo Colégio, que freqüentemente o ouviam falar em um ideal alimentado desde a infância 

que era em retalhar seu estado natal por uma rede telegráfica que ligasse todos os povoados. 

Rondon, ao aceitar a difícil missão, por muito irrealizável, acertou logo com o Presidente 

da República na época Afonso Moreira Pena, que a nova Comissão não se encarregaria apenas 

                                                 
8 AZEVEDO, Aroldo Edgard- Rondon, o Geógrafo. Boletim Paulista de Geografia, pp. 51-63,  
Nº 42,  São Paulo (SP), 1965. 
9 AZEVEDO, Aroldo Edgard- Rondon, o Geógrafo. Boletim Paulista de geografia, pp. 51-63,        Nº 42 
São Paulo (SP), 1965. 



da construção puramente das linhas telegráficas, mas também de todo conhecimento e avaliação 

da região em que ia desbravar, afinal o próprio Rondon já estava acostumado a conduzir 

equipamentos científicos em suas expedições, e já tinha intimidades com eles desde o tempo do 

Colégio Militar. Segundo o militar, elas deveriam ser estudadas quanto aos aspectos 

geográficos, botânicos, mineralógicos e geomorfológicos, realizando eventos para pesquisa em 

coordenadas geográficas e enfatizando sempre a pesquisa antropológica e etnográfica dos 

indígenas daqueles locais, que ficariam sob a proteção e cuidados da Comissão, com o objetivo 

de resguardá-las e evitar possíveis flagelos e crueldade, como já havia acontecido com os 

habitantes indígenas de outras regiões do país. 

O resultado de tudo isso foi que a região sul-matogrossense se tornou uma das regiões 

mais bem conhecidas no território nacional, não apenas no ponto de vista cartográfico, mas 

também das populações nativas que ali viviam, das riquezas mineralógicas, da capacidade de 

produção dos recursos naturais, das vias de comunicações instaladas, e qualquer outro elemento 

que facilitasse uma ação do Governo naquele local. “Assim, Rondon conseguiu fazer geografia, 

pesquisando com um dos melhores trabalhos de campo já visto no Brasil para um posterior 

planejamento daquela região e a ação, é como observou o professor Luís Bueno Horta 

Barbosa”10, deixando claro que os geógrafos, depois de Rondon ganharam um novo sentido, 

sendo marcados por sua figura humaníssima, pois segundo o próprio professor, quando um 

geógrafo estudava uma região selvática, desértica, ou qualquer outra região com um “olhar 

diferente”, também o fazia pelo amor que consagrava às populações que a habitavam deixando 

ao Governo então a responsabilidade e todo o aparato científico para se realizar ações concretas 

de melhorias para quem vive nesses espaços, e também, pelo interesse latente em querer 

conhecer sempre mais, e aí podemos lembrar de semelhança de Rondon com um dos 

percursores da geografia como ciência moderna, o alemão “Friedrich W. H. Alexander von 

Humboldt, que nasceu em Berlim em 1769 e faleceu em 1859, sendo conhecido com um dos 

maiores exploradores mundiais. O restante de sua vida foi dedicada a escrever sua principal 

obra intitulada “Kosmos” ou “Cosmos” na tentativa abrangente de descrever o universo como 

um todo e mostrar que tudo era inter-relacionado. Humboldt foi o primeiro a mapear pontos 

isotérmicos (linhas conectando pontos geográficos de mesma temperatura) e impulsionando 

assim o estudo da climatologia”11. 

Mas infelizmente o que se vê hoje é que apenas a investigação científica ofereceu 

resultados satisfatórios (tanto que os dados coletados serviram depois para que o Barão Homem 

de Melo pudesse traçar um mapa detalhado do Mato Grosso e depois fazer o Atlas do Brasil), 

                                                 
10 LINS, Ivan- A obra de Rondon. Boletim Geográfico, volume 24 (187), pp. 619-625, 1965. 
11 MORAES, Antonio Carlos Robert- A gênese da geografia moderna. 2 ª edição, Editora HUCITEC, 
São Paulo (SP), 2002. 



pois não se tem notícia de que houve um planejamento territorial sério, e assim a ação sob 

aquele espaço foi deliberado. 

Rondon, com um vastíssimo programa executou a obra grandiosa de que resultaram o 

descobrimento de várias regiões imensas que antes estavam incultas e bravias, até então sem 

outro significado, no conjunto do território nacional, do que uma grandiosa incógnita  

geográfica, como as que só eram designadas pelos antigos engenheiros-geógrafos, que 

efetuavam e produziam cartas geográficas na Europa. 

A preocupação de Rondon era tão grande que para aproveitar o imenso “arsenal 

científico” que ele tinha em mãos, principalmente no que diz respeito À topografia, astronomia 

e corografia (disciplinas em que ele era especialista e se formou no Colégio Militar do Rio de 

Janeiro- RJ), acumulada desde a primeira expedição, que ele resolveu então instalar um 

escritório central com uma Seção de Cartografia e Desenhos, cujos trabalhos foram orientados 

pelo então Coronel do Exército Francisco Jaguaribe Gomes de Matos, e que resultou em 

numerosos e importantes mapas, além de diferentes cartas para ilustrar as monografias de 

Botânica, Zoologia, Geologia, Mineralogia e Etnografia, assim sendo, Rondon contribuía 

também com  a promoção da Cartografia Temática no Brasil. 

Em 1923, O National Geographic Magazine, de Washington (EUA), assim se expressava 

sobre ele: “Durante 23 anos o General Rondon trabalhou no longínquo sertão... Mas, o seu 

serviço mias meritório foi, sem dúvida, o que ele realizou, como diretor do Serviço de Proteção 

ao Índio (SPI) no Brasil, cargo no qual a sua política de não hostilizar os índios, nem mesmo em 

represálias, e de usar com eles de brandura, lhes captou a amizade, preservando-lhes a 

civilização e constituindo o que se pode chamar de a maior conservação aborígene realizada em 

o Novo Mundo de nossos dias”12. 

Por esse e outros motivos que não se enganou o ministro Rodolfo Miranda quando em 

março 1910 escrevia para convidar Rondon para chefiar e organizar o recém-criado Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), que depois viria a se chamar Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Porém a contribuição de Rondon também chega até em relações exteriores, no que 

podemos chamar de questões geopolíticas, como a Missão de Letícia, quando em 1934, a 

Colômbia e o Peru apelavam para o Brasil a fim de lhes demarcar as fronteiras em litígio, foi 

Rondon aos setenta anos o homem para qual todos se voltaram. Era assim, o início de mais uma 

rude tarefa, mesmo para um sertanista acostumado, porém, ele ia idoso  cansado, para um local 

desprovido de quaisquer recursos, onde passou quatro anos, que resultou para ele próprio em 

um glaucoma que fez com que ele perdesse a visão de um dos seus olhos, ficando com a outra 

seriamente comprometida. Porém a paz sul-americana estava em síncope, em perigo, e Rondon 

não vacilou ao pedido de Afrânio de Mello Franco e deu desempenho a Missão de Letícia assim 

                                                 
12 LINS, Ivan- A obra de Rondon. Boletim Geográfico, volume 24 (187), pp. 619-625, 1965. 



como já havia feito com sucesso o diplomata brasileiro e Ministro das Relações Exteriores José 

Maria da Silva Paranhos Júnior (Barão do Rio Branco) em outras tantas missões que resultou 

para ele um prestígio internacional. 

Assim, podemos concluir como já havia dito Roquette-Pinto sobre Cândido Rondon: “Há 

homens que diminuem à medida que deles nos aproximamos; outros de longe, brilham como 

estrelas e quando nos chegamos, vemos que são mundos ainda maiores de sentimento e 

caráter”13. 

 

7- Um território para a “nova nação”. 

Para os positivistas que fundaram a república no Brasil a noção de território para 

construir uma nação era demasiadamente importante. 

Rondon, como positivista entendia o território no âmbito determinista. Dessa forma o 

território tem vida e característica especial a ponto de determinar também a vida e as 

características dos seres humanos e, por conseqüência, do Estado. Essa noção sabe-se que foi 

dada pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel (1844-1904). 

Dessa forma, o Brasil republicano estava buscando seu “Boden” ratzeliano, ou seja, o seu 

“solo pátrio”, e nesse contexto surge Cândido Rondon. 

Logo no primeiro ano da república (1889) Rondon foi nomeado ajudante da Comissão de 

Construção das Linhas Telegráficas de Cuiabá a Registro do Araguaia (chefiada pelo coronel do 

exército Antônio Ernesto Gomes Carneiro [1846-1894].). Por sua indicação, Rondon veio a 

assumir a chefia do distrito telegráfico de Mato Grosso, em 1892. Desde então, chefiou várias 

comissões para instalar linhas telegráficas no interior do Brasil, identificadas, genericamente, 

pelo nome de Comissão de Construção de Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso ao 

Amazonas (CLTEMTA), mais conhecida como “Comissão Rondon”. 

Todd Diacon (2004) nos relata sobre essas iniciativas do Estado: “O telégrafo prometia 

estender o alcance do Estado central a todo o Brasil, e sua construção tornou-se questão de 

segurança nacional na esteira da Guerra do Paraguai... O telégrafo era, e continuaria a ser, um 

empreendimento do Estado operado pelo Estado. Não por coincidência, a primeira linha 

telegráfica construída no Brasil (1852) ligou o Palácio Imperial ao Quartel General do 

Exército.”14   

A instalação do telégrafo viabilizou um velho sonho de Rondon e um interesse do Brasil: 

conhecer seu espaço e o que nele havia.  

                                                 
13 ROQUETTE-PINTO, Edgard- Rondônia. pp. 108, 3 ª edição, Companhia Editora Nacional, São Paulo 
(SP), 1935. 
14 DIACON, Todd A.- Rondon. Perfis Brasileiros. pp.26-27, Companhia das Letras, São Paulo, 2004.  
 



Sobre esse sonho de desenvolvimento aos moldes positivista Rondon (1949)15 escreveu:  

“Tornar os estados da bacia do Amazonas produtivos e submetê-

los à nossa atividade, aproximá-los de nós, estender até os mais 

recônditos confins dessa terra enorme a ação civilizadora do 

homem- eis a elevada meta de uma política sadia e diligente que 

tenha a compreensão nítida das necessidades primordiais do 

desenvolvimento material dessa Pátria...” (RONDON, 1949, 

pp.69-70).   

 Vale lembrar que Rondon esteve na geração de brasileiros que participaram da abolição 

da escravatura (1888) e da queda da monarquia (1889), portanto para esse militar fazer parte 

desse evento era construir também uma nova nação, ou ainda, a nação brasileira. 

Diacon (2004) continua nos relatando que “Incorporar terras e populações distantes foi, 

muito possivelmente, a principal atividade do Estado central brasileiro durante a República 

Velha (1889-1930). A incorporação combinava as atividades para construir a nação e o Estado, 

pois expandir o controle do Estado sobre aquelas terras exporia seus moradores à nação 

brasileira litorânea e conduziria, por fim, à transformação daquela gente em brasileiros 

modernos... O desastroso desempenho do Brasil na Guerra do Paraguai (1865-1870) 

intensificou a percepção da necessidade de mudança. No inicio da guerra, os paraguaios 

bloquearam o acesso do Brasil ao rio Paraguai, deixando patente o isolamento do oeste 

brasileiro... Brasileiros influentes atribuíram os problemas de seu país durante a guerra à falta de 

espírito cívico ou de orgulho nacional. Em outras palavras, achavam que havia algo defeituoso 

na “nação” brasileira. Talvez o problema residisse na inexistência de um conjunto unificado de 

crenças que unisse o Brasil em um único povo com uma visão comum. Assim a nação teria que 

ser construída, ou pelo menos remodelada, de modo a tornar-se algo novo e moderno. Uma 

identidade homogênea deveria substituir a panaplóia de costumes, culturas, crenças e origens. 

Como observou a filósofa Marilena Chauí, a nação teria que incluir “uma referência empírica (o 

território), imaginária (a comunidade cultural e a unidade política por meio do Estado) e 

simbólica (o campo de significações culturais constituídas pelas lutas e criações social-

históricas)”. Os intelectuais urbanos e líderes políticos achavam-se no direito de criar essa 

identidade...”, e nesse contexto surge como artífice da integração dessas referencias do interior 

com a capital o militar Cândido Mariano da Silva Rondon e sua Comissão de instalação de 

telégrafos e exploratória.  

Mas o marechal queria mais. Para ele era importante o desenvolvimento das regiões 

interioranas como um todo. Em um de seus relatórios Rondon (1949) expõem que: “Mais do 

                                                 
15 RONDON, Cândido M. da S.- Relatório dos trabalhos realizados de 1900-1906. Comissão de linhas 
Telegráficas do Estado de Mato Grosso, apresentado às autoridades do Ministério da Guerra. 
Departamento de Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1949. 



que à defesa militar da Nação que a todo o governo cumpre atender, (...) vínhamos 

principalmente prover à palpitante necessidade de povoamento e civilização do nosso Brasil.”16 

O desenvolvimento para o positivista Cândido Rondon era antes de tudo o 

desenvolvimento do país no estado positivo, chegando-se ao progresso através da ordem, como 

até hoje consta na nossa bandeira nacional. 

 

8- Considerações finais. 

Assim, tentamos nesse artigo resgatar o papel central que Cândido Mariano da Silva 

Rondon teve na “geografia pré-científica”17 do Brasil. 

Marechal Cândido Rondon, o sertanista, surge como um personagem singular na história 

política e social do país. Rondon não apenas conduz a integração do território como se torna o 

símbolo dessa integração. 

Nesse contexto Rondon figura como o herói nacional, o sertanista que leva as beneces aos 

silvícolas, o patriota que ama seu país, o militar destemido que enfrenta a selva, o bom provedor 

da família e firme na fé positivista.  

Sem duvidas, o legado do marechal do exército Cândido Mariano da Silva Rondon foi 

importante na “memória coletiva” da nação brasileira, não só pelas suas ações em “moldar o 

território e o povo do Brasil”, mas sobretudo pela relação antropológica que ele ajudou a criar. 

Rondon é visto hoje  como o símbolo do herói nacional, e o índio (que ele tanto se 

dedicou e descendia), se transformou  em um símbolo de brasilidade construída.  

Dessa forma, mais do que suas ações, Rondon conseguiu seu objetivo de integração 

nacional na sua própria transformação como símbolo. 
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